1
2

Hellenic School

Nr 1, 2013-05-11

HELLENIC NYTT
Välkommen till Hellenic School

Innehåll
Inledning

Östra Reals Gymnasium, Karlavägen 79, Stockholm

Introduktion av Hellenic School of
Stockholm, Skolans arbetsinriktning,
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Hellenic School of Stockholm
är en av totalt sextio skolor i
Skolan vänder sig till elever världen som är certifierade av
på förskole-, grund- och
Grekiska Staten för att bedriva
gymnasienivå som vill lära utbildningsverksamhet i
sig grekiska och som vill
utlandet.
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Hög undervisningskvalitet, kontinuitet samt
professionellt engagemang är skolans ledord!

Skolans Arbetsinriktning och Syfte är att:
•

Hålla en mycket hög utbildningskvalitet

•

Erbjuda ett bredare utbud av den grekiska
kulturen; musik, teater, dans

•

Ha många undervisningsgrupper med få elever
i varje grupp så att lärarna skall kunna ge mer
kvalitativ tid till varje elev

•

Anpassa respektive elevs kunskapsnivå till rätt
grupp för att maximera inlärning

Vi har utmärkta skollokaler i bästa lägen i
Stockholm, Solna och Uppsala och vi ger
föräldrar/vårdnadshavare möjlighet att välja
mellan helg och eftermiddagsverksamhet allt
beroende på respektive familjs/vårdnadshavares
behov. Skolan har idag en väl fungerande
verksamhet och flertalet av skolans medlemmar,
föräldrar samt styrelse arbetar aktivt och ideellt
med målet att ständigt förbättra och utveckla såväl
verksamheten som undervisningen.
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Skolans Organisation, Verksamhet, Undervisning och Pedagoger
Verksamheten i Hellenic School of
Stockholm med utbildningsenheter i Stockholm, Solna och
Uppsala har cirka 180 elever som
följer grekisk språkundervisning
under fritiden.

I Uppsala, tisdagar, onsdagar och
fredagar mellan 16.00 - 19.00 i
Kvarngärdesskolan (Uppsala
International
School), Thunmansgatan 47 i
Uppsala.

Skolans organiserar utbildningsverksamhet i Stockholm
måndagar och tisdagar mellan
17.00 - 19.00 på Östra Reals
Gymnasium, Karlavägen 79 samt
lördagar 9.00 - 13.00.

Skolan är på sitt sätt unik, genom
att vi kan erbjuda undervisning på
förskoleklassnivå (4-6 år),
grundskolenivå (7-14 år) och
gymnasienivå (15-18 år). Skolan
erbjuder även förskoleverksamhet
från det att eleven fyllt 4 år.

I Solna på tisdagar, onsdagar och
torsdagar mellan 18.00 - 20.00 i
Spanska Skolans Lokaler på
Västra Vägen 7c/11C i Solna.

Skolan har idag 6 pedagoger samt
1 dans och 1 musiklärare
(föräldraledig).

För att lyckas uppnå bästa möjliga
undervisningskvalitet för alla
grupper satsar vi på små
undervisningsgrupper och utmärkta
pedagoger som ges frihet att på egen
hand planera och utföra sitt arbete

Vi arbetar för att uppnå bästa möjliga kvalitet:
Vi arbetar för att erbjuda en undervisning som
överensstämmer med de nationella grekiska
utbildningsmålen. Därutöver är vår ambition att
uppnå en hög undervisningskvalitet för alla barn i
alla åldrar. Att lyckas med detta är vår utmaning då
kunskapsnivån inom en årsgrupp ser väldigt olika ut.
Exempelvis kan en elev tala, skriva och läsa utmärkt
grekiska medan en annan elev i samma åldersgrupp
knappast talar och inte heller alltid förstår grekiska.

Förväntningar, Åtaganden och Riktlinjer
Vi förväntar oss att elever och föräldrar håller sina åtaganden i skolan:
•

Att respektera pedagogens självständighet att planera och leda undervisningen.

•

Att komma i tid och inte lämna lektionerna i förtid samt att meddela pedagogen vid frånvaro.

•

Att skolavgiften (administrativ och medlemsavgift) betalas i tid alternativ att anstånd begärs med
möjlighet att söka avgiftsbefrielse via ”Scholarship”.

•

Att alla respekterar att skolan är en utbildningsplats och att alla närvarande vuxna d.v.s. föräldrar,
släktingar, vänner är förebilder för våra elever. Inga politiska eller andra möten är tillåtna i skolans
lokaler om de inte blivit sedvanligt kallade av styrelsen.

Skolan har rätt att utesluta föräldrar som bryter mot ovanstående riktlinjer. Ett sådant beslut tas alltid i
styrelsen men föregås av varning till den familj som riskerar uteslutning. Varningen ska ske skriftligt och
innehålla anledning.
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Aktuellt från Styrelsen
Stämman den 8 dec 2012 – Ny styrelse, styrelsens
roll och funktion
Föräldraföreningen för grekisk språkundervisning
i Stockholm - "Hellenic School of Stockholm"
kallade alla sina medlemmar för Ordinarie
Föreningsstämma Lördagen den 8 December
2012, 11.00-13.00 på Östra Reals Gymnasium,
Karlavägen 79. Närvarande var medlemmar från
Stockholm, Solna och Uppsala.
Kort Sammandrag:
•

Stämman beviljade ansvarsfrihet för hela
Styrelsen Konstantin Papaxanthis, Eva
Gianko, Eleni Nikolayidou, Panos
Adamopoulos, Amalia Pappa, Stefanos
Kaxiras och Christos Sotiropoulos.

•

Fastställde föreningens verksamhetsplan
för 2013 och fastställde budget och
administrativ avgift för 2013. Den
administrativa avgiften (δίδακτρα) är för
året 2013, 650 kr/termin och elev.

•

Val av ny Styrelse för en mandatperiod av
2 år, 2012-2014, Konstantin Papaxanthis,
Eva Gianko, Panos Adamopoulos,
Kyriakos Eleftheriadis, Eleni Nikolayidis,
Amalia Pappa, Stefanos Kaxiras, Soriria
Klaridi och Panagiota KoulouvariRosenqvist.

•

Val av revisor genomfördes inte då
föreningen har en godkänd revisor som är
vald på fyra år sedan 2010.

De nya valda styrelseledamöterna konstituerade
sig efter stämman, där Konstantin Papaxanthis
sammankallade den nya styrelsen den 12 januari
och det antecknades denna dag att till
styrelseledamöter utsetts och följande roller
fördelades:
Konstantin Papaxanthis, Ordförande, Eva Gianko
är Vice Ordförande, Kyriakos Eleftheriadis är
Kassör, Panos Adamopoulos är Sekreterare samt
att Eleni Nikolayidis, Amalia Pappa, Stefanos
Kaxiras, Sotiria Klaridi och Panagiota KoulouvariRosenqvist är ledamöter.

Under det konstituerande mötet fördelade
styrelsen inom sig olika sak- och ansvarsfrågor,
att bevaka och arbeta med, under vald
mandatperiod. Några att nämna är:
Samordning Styrelse, Förhandlingar, Avtal,
Myndighetskontakter (SV/GR), Internationella
Samarbetsfrågor, Infobrev, sponsring, skolans
varumärke, skolans profil, infoblad och innehåll,
brev, juridik, skolplanering, kontakt med lärare
och föräldrar, idrottsförvaltning, Skype
utbildning, ekonomi, bokföring, budget,
medlemsregister, samordning enheterna i Solna
och representant för Solna, fest och arrangemang,
Samordning enheterna i Uppsala och representant
i Uppsala, Kalendarium, Kvalitet, Kulturfrågor
och bibliotek på nätet.
Fördelningen av ansvarsområdena har skett i
styrelsen i samråd med alla ledamöter i relation
till ledamöternas professionella bakgrund och
erfarenhet och intresse. Fördelningen och
funktion bland styrelseledamöterna finns att tillgå
på följande länk:
http://www.hellenicschool.se/omskolan/styrelsen-3605686
Skolans styrelse har det yttersta ansvaret för
skolans verksamhet, i alla utbildningsenheter,
dess personal, uppsatta mål samt kvalitet av
pedagogik och skolans ekonomi.
Noteras också att alla styrelsens ledamöter arbetar
på ideell basis.
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Verksamhetsåret 2012 och bokslut, skolans
finansiering, sponsorer och ekonomisk rapport
kvartal 1, 2013
Verksamhetsåret 2012 var ett bra utvecklingsår för
Hellenic School of Stockholm och det tredje i
raden. Det första var under 2010 sedan skolans
start under hösten 2009.
Det rådande svåra ekonomiska läget i Grekland
blev värre under slutet av 2011 och hela året 2012
och styrelsen predicerade mycket tidigt att sätta
upp ett handlingsprogram och plan för att kunna
parera det rådande läget samt kommande
verksamhetsår 2013-2015. Under ett styrelsemöte
sommaren 2011 och sedermera under fler
styrelsemöten under 2012 fattades två viktiga
strategiska beslut. Det ena var att kunna
säkerställa behoven av kompetenta pedagoger
och skolans möjlighet att kunna anställa som
arbetsgivare och säkerställa lönebetalningar till
våra anställda pedagoger och det andra att
samarbeta med Grekiska skolan i Uppsala för att
kunna effektivisera vår verksamhet och dela på
våra pedagoger. Samarbetet med Solna var redan
etablerat.
Den Grekiska Staten och dess Utbildningsdepartement säkerställde skolans behov av
pedagoger (fram till 2011 skickades
utlandsstationerade pedagoger till Stockholm för
att bedriva undervisning i skolan). Den djupa
krisen försvårade för departementet att kunna
skicka personal och bantade ner verksamheten
med närmare 75 procent under 2011 – vilket ledde
till att skolan anställde personal för att kunna
täcka sitt undervisningsbehov fortsättningsvis.
Sammanlagt efter samarbetet med Grekiska
Skolan i Uppsala organiserade Hellenic School
närmare 180 elever i Uppsala, Stockholm och
Solna och hade 5 pedagoger och en 1 danslärare
båda på deltid som hade ett roterande
verksamhetsschema för att kunna fylla behoven i
de olika utbildningsenheterna. Idag finansieras
1,5 pedagoger direkt (betald lön) av den Grekiska
Staten och övriga 4,5 pedagoger av skolan.
Viktfördelningen av skolans driftskostnader från
och med 2012, var 75 procent lönekostnader och
25 procent övriga kostnader. Under tidigare år
t ex 2010 var lönekostnaderna noll kronor.
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Styrelsen fattade beslut av ett av sina
Donec
styrelsemöten under året att arbeta
med tre sätt
interdum
att få in intäkter för att kunna
säkerställa skolans
drift och kostnader.
1. Erbjuda företag och organisationer att
betala in sponsorsavgifter (donationer)
och startade tillsammans med en grupp
mycket engagerade föräldrar, bekanta och
vänner av skolan ett intensivt arbete med
att hitta sponsorer och berätta om vår
verksamhet.

Pellentesque:

2. Att inrätta en administrativ avgift
(elevavgifter) per elev och termin utöver
medlemsavgiften. Under 2012 var denna
100 kr/termin och elev och under 2013
höjdes denna till 650 kr/termin och elev.
3. Övriga intäkter från Cafeteria, fest och
arrangemang.
Dessa tre intäktssätt (balansparametrar) var den
satta strategin för att kunna säkerhetsställa driften
av skolan och dess budgeterade kostnader på ca
320.000-340.000 kronor för 2012 varav 75 procent
är lönekostnader.
Ett sponsorprogram upprättades av styrelsen
under 2012 och erbjöds till olika intressenter med
målet för 2012 att kunna bringa in mellan 380.000400.000 kronor, täcka kostnaderna och samtidigt
avsätta 40.000-60.000 kronor för 2013 och likaledes
för kommande år skapa en bra buffert.

Consectetuer:

Det preliminära utfallet för 2012 - bokslut
fastställs och revision utförs just nu - var cirka
410.000 kronor i intäkter varav sponsorintäkter
340.000-350.000 kronor och övrigt fördelat på elevoch medlemsavgifter och övriga intäkter på
60.000-70.000 kronor. Fördelningen sponsors- och
övriga intäkter är ca 80/20 procent.
Elevavgifterna under 2012 var på symboliska 100
kr/termin för att kunna säkerställa att alla
föräldrar och barnen vare sig de har bra ekonomi
eller inte, skulle beredas möjligheten att gå i
Hellenic School. I praktiken tog sponsorerna och
föräldrarna rollen att finansiera skolan mot
tidigare ”Sponsor”, som var den Grekiska Staten.
Fortsättning på nästa sida…

Hellenic School
Genom denna strategi kunde driften säkerställas och alla
beredas möjlighet att ta del av grekisk undervisning,
musik, dans och kultur.
Stämman fattade också beslut under den 8 dec 2012, att
för kommande år 2013 fastställa elevavgiften till 650
kr/termin för att dels kunna skapa en ökad buffert och
parera intäktsbortfall från sponsorer. Alltid har styrelsen
haft i beräkningarna, att om skolan får ett bortfall på ett
par sponsorer så skall elevavgifterna kunna täcka
bortfallen – m.a.o. händer det också att sponsorerna får
dålig ekonomi och avstår att sponsra till skolan.
Stämman fastställde också en intäktsbudget på ca 450.000
kronor om utfallet med sponsorer och elevavgifter faller
ut väl och en kostnadssida på cirka 370.000 kronor för
verksamhetsåret 2013.
Några av skolans 30-tal sponsorer att nämna under 2012
är: ChillBox Svenska AB, Meletis Import AB,
Stockholmsmässan AB, Bostaddirekt AB, Besqab AB,
AirTours AB, Svensk Personlig Assistans AB, Nerd
Group of Companies, Arsis Group AB, NGT Group Ltd,
CHS Ltd, intelliCard AG, AET Europe BV, Multicert SA,
KEAB Gruppen AB och många fler.
Flertalet av skolans föräldrar, direkt och indirekt hjälpte
till i sponsorarbetet samt på andra av skolans viktiga
verksamhetsområden.
Under våren 2012 var det planerat att en skolresa skulle
bli av för Gymnasieklassen, men pga att det sammanföll
med de nationella proven ”Test Ellinomathias” kunde
denna inte bli av och styrelsen valde att skjuta fram
denna till våren 2013. Flertalet av sponsorerna hade som
önskemål att en del av deras sponsring (ca femtio tusen
kronor) skulle gå direkt till skolresan, och den utlovade
utbildningsresan blev äntligen av under April 2013.
Tjugo tusen kronor har en av våra sponsorer haft som
önskemål och bett styrelsen att avsätta under året 2013 till
familjer som kommer från Grekland och har det ekonomisk svårt, nödställda, arbetslösa - skall kunna
ansöka avgiftsbefrielse för en termin (elevavgifterna)
genom att ansöka direkt till styrelsen om avgiftsbefrielse.
Ansökan sker till info@hellenicschool.se
Utrymme finns även för den elev som vill ansöka om ett
stipendium (skriva en uppsats, studieresa eller
motsvarande) att ansöka direkt till styrelsen om ett
”Scholarship”. Ansökan sker till info@hellenicschool.se
Bokslutet och revision ämnar bli klara under kommande
veckor och styrelsen ämnar kalla till Extra
Stämma/Informationsmöte till alla medlemmar och
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och föräldrar/vårdnadshavare, antingen den
1:a juni eller den 8:e juni för att presentera
årsredovisningen (Ekonomin för 2012) och
ekonomin för 1:a kvartalet 2013 samt även
informera om skolstart och förberedelser inför
augusti 2013.

Styrelsens ledamöter
Konstantin Papaxanthis, Ordförande
Eva Gianko, Vice Ordförande
Kyriakos Eleftheriadis, Kassör
Panos Adamopoulos, Sekreterare
Eleni Nikolayidis, Ledamot
Amalia Pappa, Ledamot
Stefanos Kaxiras, Ledamot
Ria Klaridi, Ledamot
Panagiota Koulouvari-Rosenqvist
John Bengtson, av styrelsen utsedd
administratör-ekonomi-register

Våra Pedagoger
Zoi Papaioannou, Gymnasium
Danai Spiliotopoulou, Förskola/Grundskola
Eva Karyotaki, Förskola/Grundskola
Pavlos Trikoilis, Grundskola
Anastasia Genaridou, Grundskola
Eleftheria Makri, Förskola/Grundskola
Sossis Tokanidis, Dans

Kontaktdata & Bankdata
Hemsida: www.hellenicschool.se
E-mail: info@hellenicschool.se
Organisations nummer: 802449-8126
PlusGiro: 542409-8
Swift: NDEASESS
IBAN: SE649500 00996026 05424098
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Styrelsens arbete under VT 2013, möten och beslut
Styrelsen har utöver det konstituerande styrelsemötet den 12 januari 2013, haft ytterligare tre
styrelsemöten, 2013-02-23, 2013-04-13 och 2013-05-11 för beredning och beslut av olika viktiga
frågor om skolans drift.
Under februari mötet fastställde styrelsen VT 2013 skolplanering för alla våra enheter,
sportlov, cafeteria bemanning, kommande helgdagar och frågor av utbildnings- och
administrativ karaktär. Ett par viktiga frågor var planeringen av ”Test Ellinomatheias” och
dess förberedelse. Det beslöts också att Eleni är styrelsens utsedda person att ha ansvar och
kontakt med lärarna och sköter samordning och möten med dem – löpande och efter behov.
Styrelsen bearbetade frågan om skolans ”profil och policy regler” för beslut under kommande
styrelsemöte och beslöt även att den utlovade Gymnasieresan skulle genomföras under April
månad. Samtidigt beslöt styrelsen att utse John Bengtson till skolans administratör och dennes
arbete med att få bra struktur av vårt medlems- och elevregister samt fakturahantering, dvs
elevavgifterna skickas direkt med faktura till elevens hemadress och för att slippa
kontanthantering av betalningar och handskrivna kvitton i skolans korridorer.
Styrelsen noterade att efter att faktura skickas iväg till alla föräldrar, medförde detta i sin tur
en effektivare bokföring och kontroll på inbetalningarna.
Stående på agendan är alltid utbildningskvalité och sponsorarbetet.
Under April mötet gjordes en genomgång av skolans profil, ordningsregler och policies.
Följande beslöts:
•

Att inte tillåta utomstående organisationer, föreningar och dylikt att vistas i våra
utbildningslokaler under skoltid och/eller lektionstid, vilket stör undervisningen. Ett
enhetligt beslut togs i styrelsen i frågan.

•

Styrelsen gjorde en genomgång på en lista på de föräldrar som trots två påminnelser
inte betalat terminsavgiften. Det är beklagligt. Styrelsen diskuterade hur vi skall
förhålla oss för detta och vi beslutade enhetligt att om inte föräldrar betalat in sin
terminsavgift efter den tredje påminnelsen finns det risk att både förälder/föräldrar och
barn utesluts från skolan. Betalning skall i så fall ske innan VT2013 skolavslutning dock
senast den 1 juni.
Förekommer det en anledning om varför betalning inte skett – t ex svår ekonomisk
situation hemma, arbetslöshet, inflyttade från Grekland – kan en ansökan skickas in om
avgiftsbefrielse under innevarande termin till styrelsen på info@hellenicschool.se

Styrelsen diskuterade om att sätta upp några ordningsregler och policies i skolan. Nedan följer
några av de punkter som styrelsen fattade beslut om:
•

Användandet av mobiltelefoner skall inte tillåtas i klassrummet och om eleven inte
håller regeln har läraren rätt till att ta mobilen och lämna denna tillbaka när skoldagen
slutar.

Hellenic School

•

Nr 1, 2013-05-11

Styrelsen fattade beslut om att skolan tar helt avstånd från mobbning, fysiska och psykiska
kränkningar och att det skall råda ”noll-tolerans” mot ovan och beslutet gäller omgående
med direkt verkan. Styrelsen har rätt att ge en varning till berörd/-a som bryter mot ovan
regler om ”noll-tolerans” och utredning om uteslutning kan ske omgående.

Övriga utbildningsfrågor:
Styrelsen bearbetar frågan om att kunna erhålla betyg (credits) i grekiska från Hellenic School som
kan räknas i det svenska betyget. Beslöt att fråga fröken Zoi, att utreda frågan om det är möjligt.
Styrelsen fattade beslut - efter önskemål av föräldrar – om att från nästa termin arbeta för att ha
utvecklingssamtal mellan förälder-lärare.
Styrelsen, tillsatte en grupp bestående av Stefanos, Panagiota och Eleni för att arbeta fram några
punkter som har med kvalitets och undervisningsmål och skall presenteras på kommande
styrelsemöte som äger rum tillsammans med lärarna antingen den 11:e eller 12:e maj. Kvalitetoch undervisningsmålen skall presenteras även på kommande informationsmöte till alla
föräldrar.
Det beslöts att det kommande styrelsemötet skall ha fokus på utbildningsfrågor, planering för
skolstart i augusti 2013 och planering för skolavslutningarna under juni 2013.
Det beslöts att skolavslutningarna i år för skolans olika utbildningsställen äger rum:
•

Stockholm eftermiddagar (mån-tis), måndagen den 3 juni, kl 17.00-18.30

•

Uppsala, eftermiddagar (tis-ons-fred), tisdagen den 4 juni, kl 16.00-19.00

•

Solna, eftermiddagar (tis-ons-tors), onsdagen den 5 juni, kl 17.00-19.00

•

Stockholm, lördagar f.m. (Lörd), lördagen den 8 juni, kl 11.30-13.00

Skolstart för HT 2013
Skolterminen för Hösten 2013 är Måndagen 19 augusti - Fredag 20 december. Skolstart fastställdes
av styrelsen med start den 19 augusti 2013.
Registrering/Upprop är öppen för Hellenic Schools alla utbildningsställen fram till och med den
13 September 2013. De föräldrar som inte kan närvara vid registrering/upprop - p.g.a. speciella
omständigheter under denna period (19 Augusti - 13 September) - ombeds skicka ett mail till
inskrivning@hellenicschool.se eller kontakta skolans administratör John Bengtson - på
john@hellenicschool.se för vidare åtgärd.
Se även nedan länk med skolans läsårsdata:
http://www.hellenicschool.se/om-skolan/skolans-läsårsdata-vt-2013,-ht-2013-vt-2014-16711075
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Gymnasieklassens Atenresa April 2013
Hellenic Schools of Stockholm och dess
gymnasieklass, kunde i år mellan den 3:e-7:e April,
tack vare skolans sponsorer och föräldrar,
genomföra den planerade utbildningsresan till
Aten. Resan leddes av skolans gymnasielärare, fru
Zoi Papaioannou.
Under den första dagen besökte klassen det
Svenska Institutet i Aten, där en genomgång
gjordes av institutets verksamhet. Därefter följde en
guidad tur i Akropolis området med besök i det
nya Akropolis Museet. Under kvällen såg klassen
föreställningen "Inspektören av Nikolai Gogol" på
Teater Akropol.
Nästföljande dag besöktes Parlamentet, där en
genomgång gjordes av Parlamentets historia och
byggnad och en guidad rundvandring
genomfördes där klassen fick en visning i
Parlamentet och dess mötesrum. Därefter följde
klassen vaktavlösningen framför Parlamentet av
den Okände Soldaten, för att senare bege sig iväg
till Utbildningsdepartementet.

Under den tredje dagen besöktes the Foundation of
the Hellenic World och klassen såg den mycket
intressanta virtual reality teatern, filmen "The Ancient
Agora of Athens". Sedan följde en spännande
utställning av den internationellt erkända grekiska
författaren Nikos Kazantzakis, 130 år efter hans död.
Under kvällen följde underhållning med levande
grekisk musik.

Redaktörer för detta nummer var Konstantin Papaxanthis och Eva Gianko.
Styrelsen avser att ge ut 4 nyhetsbrev per år. Nästa nyhetsbrev kommer att ges ut i samband med skolstarten
HT2013. Vi beklagar att vi författade vårt första riktiga nyhetsbrev sent och att det inte är författat på
Grekiska. En översättning bereds nu.

STYRELSEN
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