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Inledning 

Med läsårsstart augusti 2019 kommer sammantaget 130 studerande att få sin undervisning på Svenska 
skolan i Berlin. Organisationen bärs upp av 15 personer vilkas gemensamma arbete motsvarar ca sju 
heltidsanställningar. Gruppindelningarna förändras i dagskolan, där vi får tre grupper, F, 1-2 och 3-6. 

Under sommarlovet 2019 målades skolans lokaler om. Fler bänkar och stolar har köpts in för att bemöta 
den växande elevgruppen.  

Läsåret kommer att kännetecknas av ökat samarbete mellan undervisande lärare och ökat samarbete mellan 
verksamheterna kompletterande svenskundervisning och dagskolan. Under läsåret kommer eleverna på 
kompletterande svenska att erbjudas att vara med på två temaveckor på dagskolan, en vecka på 
höstterminen och en på vårterminen.  

För att kunna leva upp till visionen ”Att växa i trygghet”, blir SSB:s systematiska kvalitetsarbete en 
nyckelfaktor i att ständigt förbättras och för att i tid upptäcka fel och brister, samt åtgärda dessa. Bland 
annat kommer det att på samtliga raster erbjudas aktiviteter av pedagogisk personal. Andra fokusområden 
som handlar om elevernas demokratiska deltagande och trygghet kommer att inkludera verksamheten för 
kompletterande svenskundervisningen. Där kommer klassråd att införas, samt elevenkäter. Detta för att 
stärka elevens roll och inverkan på undervisningen. 
En annan nyhet blir att fånga upp personalens trivsel och arbetsmiljö. Detta görs genom införandet av enkät 
och medarbetarsamtal. Enkäten genomförs en gång per termin.  

Slutligen har skolstyrelsen med stöd av SKOLFS 2015:4 valt att avskaffa utvecklingsplanen och inkorporera 
de väsentliga delarna till verksamhetsplanen.  

Organisation  

Verksamhet 

SSB är ett icke vinstdrivande företag. Den tyska juridiska formen lyder „gemeinnützige Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung“ (gGmbH). Det betyder att varken skolan eller ägaren ska göra någon vinst i 
verksamheten. Budgeten ska vara balanserad och eventuellt överskott går tillbaka in i verksamheten, 
antingen som sparkapital, till sparfonden eller används till inventarier och förbrukningsmaterial. 
             
Skolan är beroende av finansiering genom ersättning från svenska, norska och finska statliga myndigheter 
samt skolavgifter från föräldrar eller företag. Skolan får använda sig av sponsorer. 
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Huvudman, styrelse och rektor 

Skolan ägs av församlingsmedlemmarna. Dessa utser representanter till kyrkorådet att leda skolan. 
Kyrkorådet fattar beslut om vilka som antas till skolstyrelsen.  

Skolstyrelsen består av sju medlemmar. Utöver vd, Skolverkets representant och lärarrepresentant 
representeras föräldrarna av fyra kandidater. Dessa presenteras för skolstyrelsen, vilken i sin tur 
rekommenderar kyrkorådet att anta de ansökande. Skolstyrelsen väljer sin ordförande internt. Ägaren kan 
avsätta en styrelsemedlem om denne inte främjar skolan eller inte verkar utifrån skolans ramar som 
fastställts av ägaren. Skolstyrelsen är enbart rådgivande till det beslutsfattande kyrkorådet.  

Rektor är pedagogisk ledare, chef för pedagoger och övrig personal i skolan. Hen har det övergripande 
ansvaret för utbildningen och skolans ekonomi.  

KYRKORÅD
Funktion Namn 2019/20 Tillträdde 
Ordförande Johan Wallgren 2019

Vice ordförande Kersti Mellberg 2019

Andre vice ordförande Maria Koblanck 2019

Kyrkoherde Pamela Garpefors 2019

Ambassadsrepresentant Per Anders Andersson 2019

Ledamot Håkan Hedlund 2019

Ledamot Ulrika Bechmann 2019

Ledamot Anja Schmidt 2019

Ledamot Lars Poignant 2019

Ledamot Helmuth Lavicka 2019

SKOLSTYRELSE 2019/20
Funktion Namn Tillträdde
Ordförande Sandra Horsch 2018

VD Mona Svensson 2019

Skolverkets representant Sven Schuberth 2017

Lärarrepresentant Andreas Svensson 2018

Föräldrarepresentant Cecilia Müller 2013

Föräldrarepresentant Naddi Olsson 2017

Föräldrarepresentant Hans Allenberg 2018

Rektor (adjungerad) Jonas Höglund 2018
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Samverkan hem och skola 

Föräldraforum består av samtliga föräldrar på dagskolan och leds av minst en representant per 
gruppindelning. Dessa är en viktig samarbetspartner för rektor. Föräldraforum anordnar möten en gång i 
månaden. Protokoll skrivs och delges övriga deltagare i föräldraforum via hemsidan.   

Utöver föräldraforum har dagskolans pedagoger fortlöpande kontakt med elevernas vårdnadshavare. Varje 
vecka skickas en veckoinformation ut om den gångna veckan samt kommande.  

Utvecklingssamtal äger rum en gång per termin. Varje hösttermin upprättas en individuell utvecklingsplan 
(IUP) av mentor till varje elev i samband med utvecklingssamtalet. Alla lärarna ansvarar för att 
dokumentation sker av elevens kunskapsutveckling. Målen som tillsammans med elev, förälder och lärare 
skrivs i IUP följs upp på samtalet terminen därefter. Under vårterminen äger läsårets andra 
utvecklingssamtal rum, där får vårdnadshavare och elev träffa samtliga undervisande lärare för återkoppling 
och lägesrapport.  

Två gånger per läsår bjuds vårdnadshavarna in på föräldramöten.  

En gång i månaden informeras vårdnadshavarna om hur kommande månad ser ut i form av ämnesinnehåll 
och läxor. Informationen delges på hemsidan.  

Personal 

Nytt för verksamhetsåret 2019/20 är att Svenska skolan i Berlin godkänts för ha volontär som genomför sitt 
Freies Soziales Jahr. En ny tysklärare har anställts.  

FÖRÄLDRAFORUM 
2019/20 Namn 2018/19 Namn
Representant F-klass Representant F-1 Berit Eriksson

Representant F-klass Representant F-1 Emma Skoglund

Representant 1-2 Berit Eriksson Representant 2-6 Hanne-Stine Bratli Almenning

Representant 1-2 Emma Skoglund

Representant 3-6 Hanne-Stine Bratli Almenning

Representant 3-6

PERSONAL 
2019/20
Funktion Namn Arbetstid á 60 

minuter/vecka
Ämne Övrig 

information
Rektor Jonas Höglund 37,5 Administration

Lärare Natalie Brundin 21,1 Svenska - SO - Fritids - Komp

Lärare Andreas Svensson 32,08 Matematik - SO - Fritids - Komp

Lärare Adam Andersson 20,1 Idrott - NO - Teknik - Fritids

Lärare Hanne Bergland 7 Bild - Hemkunskap - Norsk

Lärare Cissi Asplund 18,75 Engelska - Svenska - Fritids
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Elever 

Utbildningen vid SSB är främst avsedd för skolbidragsberättigade barn från Sverige, Norge och Finland. 
Elever med tillräckliga kunskaper i svenska/ norska eller elever i behov av svensk eller norsk skolgång är 
välkomna till SSB. Elever som uppnått högstadieålder har möjlighet att följa undervisningen via Sofia 
Distans med handledning av skolans pedagoger. 

Inom SSB undervisas ca 115 elever. Den största gruppen, sett till elevantalet, är den kompletterande 
undervisningen (KU) i svenska. Sett till undervisningstid är dagskoleverksamheten (DS) den största 
gruppen. Den tredje gruppen är vuxensvenska (VS). Den består av tiotalet vuxna som studerar på kvällstid. 
Dessa elever och studenter utgör den samtliga undervisningen (SU) på SSB. 

SSB har som målsättning att inte överstiga 18 elever i en klass.  För vuxensvenska har SSB lagt gränsen vid 1

tio deltagare per kurs. Undervisningen på dagskolan bedrivs med ämneslärare. I tillägg till detta har skolan 
mentorer som är ansvariga för sina elever och kontakten mellan hem och skola. 

Elevunderlaget för läsåret 2019/20 växer. Klassindelning kommer att utökas, från dagskolans två klasser till 
tre. I den kompletterande undervisningen är klassindelningen oförändrad, likaså i vuxensvenska. 

Lärare Johannes Gehl 13,12 Tyska - Fritids Nyanställning

Lärare Inger Böhm 4 Slöjd - Musik

Assistent Jennie Renström 40 Fritids

Volontär - BFD Martin Andersson 40 Fritids Nyanställning

Übungsleiter Jenny Linder 2,90 Komp. Knatte

Übungsleiter Amanda Larsson 2 Fritids

Lärare Josef Olgac 6,8 Komp. Mellanstadiet + 
privatundervisning

Nyanställning

Lärare Siri Salminen 3 Vuxensvenska

Lärare Thomas Genzschein 6 Vuxensvenska

Summa 254,35 2018/19:         
166 h/202 h

ELEVFÖRDELNING 2019/20
Skolverksamhet Klassindelning Elevantal Summa Ansvarig lärare

Dagskola Förskoleklass 7 Natalie Brundin

Klass 1-2 18 Andreas Svensson

Klass 3-6 18 43 Adam Andersson

Kompletterande svenska Knatte 15 Jenny Linder

Lågstadiet 18 Natalie Brundin

Mellanstadiet 18 Josef Olgac

 Efter beslut av rektor kan en klass vara större, t.ex när nya elever tillkommer.1
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Fritidshemmet 

Fem eftermiddagar i veckan, mellan kl. 14.30 - 17.00, erbjuder SSB fritidsverksamhet. För fritids finns ett 
pedagogiskt program, vars grundtanke är att barnen ska utveckla sina sociala färdigheter och samtidigt 
kunna koppla av från skoldagen. Vi erbjuder en mängd aktiviteter som bollsport, idrott, läxläsning, extra-
engelska och extra-tyska. Utöver dessa aktiviteter finns alltid möjligheten att utveckla sina estetiska 
uttrycksformer i form av dans, kör och bildskapande. Om intresset är stort erbjuder skolan även fritids på 
loven, till självkostnadspris. 

Kvalitetsarbete 

Kvalitetsarbetet ska tjäna som stöd för det utvecklingsarbete som sträcker sig både över längre och kortare 
tid. SSB sätter årligen upp mål för verksamheten att uppfylla och utvärdera. Dessa mål ämnar stötta SSB i 
det systematiska kvalitetsarbete som bedrivs.  

Hög- och 
gymnasium

15 66 Andreas Svensson

Vuxensvenska Nybörjare 10 Siri Salminen

Nivå A2 6 Thomas Gentzschein

Nivå B2 5 21 Thomas Gentzschein

Summa 130

FORTBILDNING 

Läsår Funktion Namn Utbildning Datum
2019/20 Rektor Jonas Höglund Konferens, Stockholm, 

SUF
06-08.08.2019

2019/20 Rektor Jonas Höglund Rektorsutbildning, 
Stockholms universitet

19-20.09.2019 
09-10.12.2019

2019/20 Rektor Jonas Höglund Nätverkskonferens, 
Mallorca

2019/20 Lärare, komp. Andreas Svensson Nätverkskonferens 
kompletterande sv.

2018/19 Rektor Jonas Höglund Rektorsutbildning, 
Stockholm universitet

13-14.09.2018 
25.10.2018 
05-06.12.2018 
30.01-01.02.2019 
13.03.2019 
2-3.05.2019 
18.06.2019

2018/19 Lärare Andreas Svensson Digitalisering (IKT), 
Linné universitet

06-08.03.2019
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Målbild 

I vår verksamhetsutveckling vill vi skapa långsiktiga förändringar. Målen utvärderas av rektor och lärare 
innan efter varje avslutat läsår. Den tudelade målformuleringen består av övergripande målbild och specifik 
målbild.  

Måldokument 

Svenska skolan i Berlin följer svensk skollag (2010:800). Som skola i utlandet finns därutöver förordning om 
statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar (1994:519).  
Dagskolan följer den svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Kompletterande 
undervisning i svenska följer kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.  

Vision - Att växa i trygghet 

Det är SSB övertygelse att trygghet är den grund som möjliggör barns optimala utveckling och tordas ta för 
sig av de chanser och utmaningar som ges. Därför är det viktigt att skapa ett öppet klimat, med 
förebyggande insatser samt att omgående åtgärda de utmaningar som uppkommer. Relationen mellan lärare 
och elever ska bygga på respektfull grund eftersom detta leder till att elever törs fråga, och indikera när de 
inte förstått. 

För att kunna fånga upp hur ett barn mår, är SSB:s samarbete med hemmet väsentligt. Om något inträffar 
under skoldagen kommer undervisande lärare eller mentor att ta kontakt med vårdnadshavare, något som är 
lika självklart som att vårdnadshavare tar kontakt med mentor om något har hänt hemma, som kan påverka 
elevens behov av trygghet i skolmiljön. 

Skolan har en Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling som granskas och revideras i lärarlaget på 
planeringsdagarna efter läsårets avslut. Till planen kommer att bifogas en kartläggning och analys som 
dokumenterar hur eleverna upplever sin skolmiljö och i vilken utsträckning det förekommer handlingar och 
beteenden som kännetecknas av kränkande behandling. Det som framkommer vid analysen ska omedelbart 
följas upp av åtgärdsförslag.  

Läsåret inleds varje år med värdegrundsarbete i alla grupperna gemensamt och enskilt. Trivselregler sätts 
upp i klasserna och skolans ordningsregler gås igenom. Vi har en medveten schemaläggning av luncher och 
rastvakter för att eleverna ska känna sig trygga. 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Långsiktig övergripande målbild  

Den övergripande målbilden kännetecknas av att den är tematisk och sträcker sig över flera år. Läsåret 
2018/19 fattade skolstyrelsen, lärarna och rektor beslutet om fyra utvecklingsområden för SSB. Dessa 
omfattande mål gäller till och med slutet av läsåret 20/2021. 

Stabilitet
En stabil ekonomi är grunden till en livskraftig organisation där långsiktighet möjliggörs. 
Skolverkets lokalbidrag är relativt förutsägbart, däremot behöver det aningen mera fluktuerande 
statsbidraget för elevplats, granskas och dokumenteras redan innan innevarande läsår avslutats. 
Dagskolan har plats för drygt 55 elever och målsättningen är att fylla dessa platser. Undervisningen i 
kompletterande svenska har plats för 75 elever. Undervisningen i vuxensvenska har plats för tio 
studerande per grupp. 

SSB främsta ansikte utåt är eleverna och deras föräldrar. Elevernas upplevda trygghet är en viktig del 
av skolans kvalitetsstämpel. För att tidigt upptäcka brister och kommunicera styrkor, är kontakten 
mellan hem och skola av största vikt.
Målet uppnås genom att föräldraforum genomför regelbundna möten. Möten protokollförs och 
redovisas för rektor och skolstyrelse. (DS)
Målet uppnås genom att minst två trivselenkäter genomförs för föräldrar och elever per läsår. 
Procentsatsen för elevers och föräldrars nöjdhet bör förbättras för varje enkätundersökning/ligga på 
över 80 procent. (SU)
Målet uppnås genom att marknadsföring får en egen, tillika ökad post, i budget. (SU)

Målet uppnås genom att skolans budget för kommande år godkänns av skolstyrelsen och beslutas av 
KR innan vårterminens slut. (SU)

Utveckling
SSB mål är att eleverna ska lämna skolan med en känsla av framgång och tillit till sin kunskap. Inget 
barn ska gå ur årskurs 6 med betyget F i något ämne. För att möjliggöra detta måste brister åtgärdas 
så snart som möjligt. I början och i slutet av varje läsår genomförs diagnoser med samtliga elever i 
ämnena tyska, engelska, svenska och matematik. Diagnoserna  tillsammans med elevens 
individuella utvecklingsplan ligger till grund för de individanpassningar som SSB gör för eleverna.  

För att främja en god studiemiljö, och positiv syn på förändring och utveckling, inbegrips lärarna i 
parollen ”det livslånga lärandet”. Punktsatsningar, som deltagande i konferenser och fortbildningar, 
gagnar oftast enbart den enskilda läraren och dessas effekter låter sig inte med enkelhet mätas. För 
att främja den kontinuerliga utveckling som kännetecknar en god undervisningskultur, samt att se 
till att den inbegriper all undervisande personal, har SSB valt att satsa på kollektivt lärande. Termen 
tar avstamp i det gemensamma målet att förbättra elevernas lärande, utveckling och resultat, genom 
att tillvarata de kompetenser som redan finns i lärarlaget. Genom ett utökat samarbete vill vi också 
främja samsynen i fråga om strukturer, undervisning och bedömning.
Målet uppnås genom att en sammanställning görs gällande den schemalagda tidsåtgången för 
auskultation och mötestid, per läsår och lärare. (DS)
Målet uppnås genom att insamlandet av lärares åsikter kring sin verksamhetsutveckling, genom 
enkät och medarbetarsamtal. (SU)
Målet uppnås genom att samla in elevernas uppfattning kring arbetsro i klassrummet. (SU)

Målet uppnås genom att granska resultaten av genomförda diagnoser. (DS)

Målet uppnås genom att rektor är medverkande i samtliga åtgärdsprogram som upprättas. (DS)

Målet uppnås genom att rektor sammanställer och presenterar resultatet från nationella proven. 
(DS)
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Demokrati
Trygghet är en central förutsättning för att elever på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig 
undervisningen. SSB övertygelse är att ett förebyggande arbete kring den pedagogiska miljön såsom 
sociala relationer och skapandet av en positiv skolmiljö ger våra elever bättre förutsättningar att nå 
goda skolresultat. Rädda eller otrygga elever har svårare att ta in ny kunskap, inte minst i de fall där 
rädsla och otrygghet leder till frånvaro i skolan eller att eleven inte törs visa att den inte förstått 
undervisningsinnehållet. 

En viktig förutsättning för att kunna skapa trygghet i skolan är att elever, lärare och annan 
skolpersonal känner ett personligt ansvar och har respekt för varandra i skolan. För eleverna är det 
viktigt att se att de vuxna i skolan reagerar direkt när någonting sker, att ordningsregler följs och 
upprätthålls enhetligt och att det finns en ömsesidig respekt mellan elever och lärare. 
För att skapa en skola som tjänar trygghet, delaktighet och trivsel är elevernas samarbete av största 
vikt. Läroplanen slår fast att eleverna ska få ett utökat ansvarstagande med stigande ålder, detta tar 
SSB fasta på och låter de äldre eleverna få påverka sin utbildning i högre grad än de yngre. Däremot 
ska samtliga elever, oavsett ålder, få uttrycka sin mening i klassråd och efterföljande elevråd. 
Klassråden genomförs med mentor och elevråd genomförs av två representanter från varje klass, 
tillsammans med rektor. Frekvensen för dessa möten är behovsbaserat, men ungefär var sjätte vecka 
bör dessa möten genomföras.
Detta mål uppnås genom att skolan genomför trivselenkäter för eleverna och personalen. (SU)

Detta mål uppnås genom att föräldrarna erbjuds två enkäter per läsår för att uttrycka 
kvalitetshöjande åsikter. (SU)
Detta mål uppnås genom att eleverna genomför ”husetmodellen” och en trivselenkät vars resultat 
analyseras av lärare och rektor. (SU) 
Detta mål uppnås genom att klass- och elevråd äger rum med intervaller på omkring sex veckor. 
(DS)
Detta mål uppnås genom att sammanställa antalet frånvarotimmar och förklaringar redovisas där 
frånvaron är högre än motsvarande tio skoldagar per år. (DS)

Digitalisering
Att navigera i en uppsjö av information och kunna använda sig av informationsteknologi är en 
förutsättning för det livslånga lärandet. Enligt läroplanen ska främst fyra aspekter av digital 
kompetens tillgodoses: Att förstå hur digitaliseringen påverkar samhället; Att kunna använda 
digitala verktyg; Att lösa problem med hjälp av digitala verktyg; Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digitala verktyg.
Målet uppnås genom att SSB IT-inventarier moderniseras så att användningen ökar. (SU) 

Målet uppnås genom att alla lärare följer läroplanen vad gäller undervisningen med digitala verktyg. 
(SU)
Målet uppnås genom att skolan under läsåret genomför ett temaarbete med fokus källkritik. (DS)
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Kortsiktig specifik målbild 

Den specifika målbilden kännetecknas av detaljerade utvecklingsområden, specifika för läsåret. Dessa 
grundar sig i utvärdering av enkätundersökning från vårdnadshavare, elever och lärare. 

Specifika mål
2019/20 2018/19

Eleverna ska känna studiero i skolan.  

Detta mål utvärderas genom enkätundersökning där andelen 
svaranden som upplever studiero ska vara över 80 procent.

Anställningstrygghet för personal, rättssäkerhet samt 
säkerställa en praktiskt genomförbar verksamhet, en 
trivsam arbetsmiljö samt lämplig fortbildning för 
kollegiet. 

Målet kring genomförbar verksamhet uppnåddes i och med att 
samtliga arbetstagare skrivit på sina kontrakt till den 1 juni 
2019.  

Målet kring trivsam arbetsmiljö anses uppnått då 100 procent 
av de svarande uppgav att de trivdes på skolan.  

Målet kring lämplig fortbildning anses ej uppnått då 
fortbildningen varit begränsad till rektor och en lärare. 

Huvudman får utbildning om sitt uppdrag. 
Utbildningen kan erbjudas från svenskt lärosäte eller 
att huvudman själv anordnar utbildning på plats. 

Målet utvärderas genom sammanställning av antalet 
utbildningsdagar för huvudman gällande uppdraget. 

Genomföra den dagliga verksamheten och tillgodose 
behovet av individanpassad och kvalitativ 
undervisning. 

Målet anses uppnått eftersom:  

föräldraenkäten för dagskolan visade att 100 procent av 
vårdnadshavarna upplevde att utvecklingssamtalen var bra; 

elevenkäten visade att antalet elever som upplever att de lär sig 
mycket i skolan är 88 procent; 

Åtgärdsprogram har upprättats; 

Resultatet från nationella prov och diagnoser visar att samtliga 
elever uppnått uppsatta mål. 

Säkerställa en trygg och trevlig arbetsmiljö för elever 
och personal. 

Målet anses uppnått om mer än 80 procent av eleverna, enligt 
trivselenkäten, upplever sig trygga på skolan.   

Målet anses uppnått om mer än 80 procent av pedagogerna 
upplever att de trivs på arbetsplatsen. 

Säkerställa en trygg och trevlig arbetsmiljö för elever 
och personal. 

Målet anses inte uppnått då enbart 64 procent av eleverna 
upplever att det är arbetsro på lektionerna. 

Målet anses… koppla till trivsel. 

Att säkerställa skolans framtida existens. 

Målet anses uppnått om budget är godtagen av skolstyrelsen 
och kyrkorådet innan läsårets start. 

Att säkerställa skolans framtida existens. 

Målet anses uppnått eftersom budget var lagd till läsårets 
start. 
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Verksamheten ska ha ett tydligare arbete gällande 
kränkande behandlingAtt fortsätta utvecklingsarbetet 
så att verksamheten i alla stycken präglas av tydliga 
riktlinjer och dokumenterade rutiner. 

Målet utvärderas genom att jämföra svaren i enkäten gällande 
huruvida ens barn har kränkts, med hur många 
kränkandeanmälningar skolan mottagit.  

Målet är uppnått när andelen svarande på enkäten till mer än 
90 procent anser att de känner till planen mot diskriminering 
och kränkande behandling.

Att fortsätta utvecklingsarbetet så att verksamheten i 
alla stycken präglas av tydliga riktlinjer och 
dokumenterade rutiner. 

Målet anses ej uppnått då antalet som svarade nej på frågan 
om de känner till skolans plan mot kränkande behandling var 
35 procent av de svarande föräldrarna. 

Målet anses ej uppnått då antalet som upplevt att deras barn 
blivit kränkta var 26 procent, utan att någon anmälan 
delgivits skolan. 

Verksamhetsplan samt plan mot diskriminering och 
kränkande behandling ska vara godkända till 
läsårsstart. 

Detta mål utvärderas genom att planerna är godtagna innan 
läsårets start 2019. 
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