
 
ANSÖKAN OM ELEVPLATS 

DENNA ANSÖKAN GÄLLER VERKSAMHETEN 

DAGSKOLA             KOMPLETTERANDE SVENSKUNDERVISNING LANDHAUSSTRASSE 

     
FRITIDS    KOMPLETTERANDE SVENSKUNDERVISNING PANKOW 

MÅLSMAN 1

NAMN: NATIONALITET:

PERSONNUMMER: MOBIL:

EMAIL:

ARBETSGIVARE*: 

ADRESS I HEMLANDET* ADRESS I TYSKLAND

MÅLSMAN 2

NAMN: NATIONALITET:

PERSONNUMMER: MOBIL:

EMAIL:

ARBETSGIVARE*:

ELEVDATA *utöver övrig information måste detta fyllas i av de som 
ansöker till dagskolan

NAMN: NATIONALITET:

PERSONNUMMER: ÖNSKAR BÖRJA KLASS*: 

SKOLANS ADRESS*:

KLASSFÖRESTÅNDARE*: 

DATUM FÖR ÖNSKAD SKOLSTART: 



 
HUR HITTADE DU OSS? 
 
  SÖKTE PÅ INTERNET  HAR SJÄLV GÅTT PÅ SKOLAN  ANNAT: ___________________ 
 
 GENOM BEKANTA  PÅ SOCIALA MEDIER   ___________________________ 

 SKOLVERKETS HEMSIDA REKLAM I DAGSTIDNING  ___________________________ 

————————————————————————————————————————————————————— 
 VI ANSÖKER OM EN NEDSÄTTNING AV SKOLAVGIFTEN, DÅ VÅRDNADSHAVARNAS   
 GEMENSAMMA BRUTTOINKOMST ÄR UNDER 50 000 EURO PER ÅR. INOM EN MÅNAD   
 MÅSTE DETTA BELÄGGAS MED INKOMSTDEKLARATIONER FRÅN BÅDA     
 VÅRDNADSHAVARE.  
———————————————————————————————————————— 

ALLMÄN INFORMATION OM ANSÖKAN TILL DAGSKOLA 
För att kunna bli antagen vid Svenska Skolan i Berlin krävs att eleven har sådana kunskaper i svenska eller 
norska att undervisningen kan följas. Det förväntas att målsman ansöker om befrielse från tysk skolplikt.  

Befrielse krävs eftersom alla barn som är bosatta i Tyskland omfattas av tysk skolplikt. SSB är en svensk 
utlandsskola belägen i Berlin och i sin egenskap av att vara en så kallad ”Ergänzungsschule” är SSB formellt sett 
inte ett alternativ till offentliga tyska skolor. SSB följer svensk läroplan vilken också accepteras i Norge.  

Det förväntas att målsman lämnar uppgifter till skolverket om sitt arbete eller orsak till sin vistelse här, för 
skolverket. Dessa uppgifter ligger till grund för skolavgiftens storlek. För elever som av Skolverket räknas 
som behöriga mottar skolan statsbidrag.  

Vi har tagit del av SSB:s värdegrund, policys och regelverk (avseende särskilt stöd, skolavgifter, betalnings- 
och uppsägningsvillkor - samtliga dokument finns tillgängliga på skolans hemsida) och ansöker härmed om 
plats. Ifall reducerad skolavgift begärs måste skolan informeras om detta innan skolan kan ge information 
om antagning.  

Denna elevansökan är inte bindande. Ansökan är inte förknippad med några kostnader för familjen. 
Ansökan skickas i pappersform till skolans adress eller per email till info@svenskaskolan-berlin.de.  

Ett antagningsbesked kommer att meddelas snarast, normalt inom en vecka. Ett positivt antagningsbesked 
är om inte annat avtalats giltigt i två veckor, och under denna period ska påskrivet kontrakt vara SSB 
tillhanda för att platsen ska kunna garanteras.  

————————————————————————————————————————————————————— 

 Ja, vi har tagit del av ovanstående  
 information och godkänner den   ………………………………………………….   
      Ort   Datum  genom att kryssa i rutan.     

………………………………………………….  …………………………………………………. 
Underskrift målsman 1    Underskrift målsman 2 

………………………………………………….  …………………………………………………. 
Namnförtydligande målsman 1   Namnförtydligande målsman 2 

OM SKOLAVGIFTEN SKA FAKTURERAS ANNAN ÄN MÅLSMAN, VAR GOD ANGE VEM

mailto:info@svenskaskolan-berlin.de

