Schwedischer Schulverein Frankfurt e.V.
c/o Schwedische Kirche, An der Wolfsweide 54, 60435 Frankfurt am Main

Anmälan och inbetalning
Sedan år 1970 pågår i Frankfurt och Kassel kompletterande undervisning i svenska. Undervisningen
organiseras av föreningen ”Schwedischer Schulverein Frankfurt e.V.”; den sker i svenska skolverkets uppdrag och i enlighet med skolverkets kursplaner. För deltagandet i undervisningen förutsätts
att svenska är ett levande språk i barnets hem.
Anmälan sker genom elektronisk registrering (pdf).
Anmälningsblanketten hämtas från: www.svenskakyrkan.se/frankfurt/svenska-skolan
Vänligen ladda ner den, fyll i den på datorn, spara den som (ifylld) PDF-fil, och skicka den som
e-mail-bilaga till föreningens kassör på följande e-mail-adress: susanne@fundin.de
Anmälan och inbetalningen skall vara föreningen tillhanda innan den 1 oktober.
För att kunna bedriva undervisningen är föreningen beroende av statsbidrag från Sverige. Dessa utfärdas beroende på antalet elever som är registrerade i oktober månad. Därmed blir anmälan
bindande den 1 oktober. För ett barn som uppfyller kraven för svenska statens bidrag till den kompletterande undervisningen är kostnaden:
•
•

100 € / år elevavgift, ytterligare barn från samma familj 90 € per år
45 € / år medlemsavgift per familj

Statsbidraget utgör 75% och elevavgiften 25% av kostnaden för undervisningen.
För barn som inte är berättigade till statsbidrag från Sverige blir elevavgiften 400 € för första
barnet.
För finska barn erhåller vi för närvarande ett bidrag på 170 €. Därmed utgör elevavgiften för
finska barn 230 € för första barnet.
Medlemsavgiften på 45 € / år är avdragsgill enligt tysk skattelagstiftning. Ni erhåller automatiskt ett
”Zuwendungsnachweis” under vårterminen. Medlemskapet avslutas med läsåret, och förnyas med
anmälan till nästa läsår.
Statsbidraget utfärdas bara för barn där en vårdnadshavare är svensk (finsk) medborgare.
Saknas uppgift om vem som är svensk (finsk) medborgare måste vi debitera full elevavgift!
Inbetalningen skall vara föreningen tillhanda, senast den 30 september, på följande bankkonto:

Frankfurter Volksbank eG

BIC: FFVBDEFF

IBAN: DE93 5019 0000 0007 0228 08

Så länge barnen är i svenska skolan har de skydd av en ansvarsförsäkring (Haftpflichtversicherung),
men (grupp-) olycksfallsförsäkring finns ej!
Vid frånvaro (p.g.a. sjukdom eller andra skäl) skall resp. lärare underrättas så tidigt som möjligt.
Lärarna uppger själva på vilket sätt de helst tar emot sådana meddelanden.
För frågor angående registrering och inbetalning, kontakta: susanne@fundin.de
Med vänliga hälsningar
Schwedischer Schulverein Frankfurt e.V.
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