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An  

Skolkoordinator Annabell Göttert  

Deutsch-Schwedische Gesellschaft Heidelberg e.V. 

Binsenschlauchweg 21 

76187 Karlsruhe 

Anmälan till Svenska Skolan (en anmälan per barn) 
Vårt barn önskar delta i kompletterande undervisning i svenska (kryssa för en ruta i varje avsnitt) 

□ i Miniskolan (3-5 år) □ på lågstadiet (6-9 år)     □ på mellanstadiet (10-12 år)         □ på högstadiet (13-15 år) 

□ i Dossenheim           □ i Karlsruhe  

Årsavgift för Skolan:         □ 70 € för det första         □ 45 € för det andra          □ 35 € för det tredje barnet. 

Årsavgift för Miniskolan:  □ 35 € för det första         □ 22,50 € för det andra      □ 17,50 € för det tredje barnet. 
  

Extra årsavgift för skolbarn utan svensk förälder som kompensation för skolpeng från Skolverket (lärarlöner och böcker):  

                                         □ 175 € för det första        □ 150 € för det andra         □ 125 € för det tredje barnet 

□ Jag är införstådd med att eventuella fotografier från DSG:s aktiviteter där mina barn syns, sätts in på DSG:s hemsida. 

 
 

Barnets namn:  Födelsedatum:      Nationalitet:  

Vårdnadshavare:  Personnummer:   Nationalitet:  

Vårdnadshavare:  Personnummer:   Nationalitet: 

Adress: 

Telefon: e-post: 

Datum:  Vårdnadshavares namnteckning:  

Personuppgifterna hanteras endast inom DSG:s interna medlemsförvaltning, se www.dsg-hd.de/datenschutz.html 

För mer information kontakta Annabell Göttert: annabell.goetter(at)dsg-hd.de  0176 23250548 
 

 

D E B I T E R I N G S F U L L M A K T 

för årsavgift till Svenska Skolan i Heidelberg  
 

Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000251004                                Mandat Referens:............................................... 
                                                                                                                                         (fylls i av kassören) 
 

Jag överlåter härmed till Deutsch–Schwedische Gesellschaft Heidelberg e.V. att debitera mitt konto med årsavgiften och eventuell 
kompensationsavgift till Svenska Skolan Heidelberg varje år den 1 november (eller följande vardag om denna dag är en helgdag). 
Jag är själv ansvarig att meddela ändring av barnens skolgång samt när/om debiteringsfullmakten ska upphävas. 

 
......…………………………………………………………………….. 
IBAN 
 
.....................................................................................................              ……………………………………………………………………… 
Kreditinstitut  Kontoinnehavare 
 
.....................................................................................................              ................................................................................................. 
(Ort / Datum)  Namnteckning 
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