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Information om Tyska skolan som alla intresserade behöver ta del av 

Informationen nedan riktar sig i första hand till dem som känner till det svenska skolväsendet 
respektive har vuxit upp här i Sverige, kommer från en svensk skola eller kanske har tänkt sig att 
senare övergå till en sådan. 

Tyska skolan har tillsammans med ett fåtal skolor i Sverige en speciell status. Vi är en så kallad 
internationell skola vilket innebär en del avvikelser gentemot kommunala och fristående skolor. Här 
nedan listas dessa: 

 
- Tyska skolan är en skola med tysk struktur vilket innebär att grundskolan utgörs av 

årskurserna 1 – 4 och gymnasiet av 5 – 12. OBS! Årskurs 0 (förskoleklass) tillhör 
administrativt sett inte grundskolan och barnen har ingen automatisk plats i årskurs 1 bara 
för att de har fått en plats i årskurs 0. För antagning till årskurs 1 krävs elementära 
kunskaper i det tyska språket. Annars finns ingen ärlig möjlighet att nå tillfredsställande 
studieresultat. 
 

- Tyska betyg (där det högsta betyget är 1 och det lägsta är 6) ges från och med vårterminen i 
årskurs 2. Inga svenska betyg ges utom ett svenskt examensbevis efter årskurs 12. Så kallade 
Utdrag ur betygskatalog kan dock ges efter årskurserna 10 och 11.  
 

- Byte av skola till det svenska systemet (kommunal eller fristående skola) är enklast efter 
årskurs 9 då en officiell omräkning av betygen kan ske (sköts ej av skolan). Om man byter 
skola innan betyg sätts i svenska skolor brukar betygsfrågan inte vara något problem alls.  
 

- Tyska regler gäller hos oss, men de får ej bryta mot svensk lag, till exempel beträffande 
demokratifrågor. Konkreta exempel där tyska regler gäller är till exempel frågor om 
uppflyttning – kvarsittning och föräldrarnas inflytande därvidlag. 
 

- Läxor ges och föräldrar förväntas hjälpa sina barn med desamma. Föräldrar har ett uttalat 
ansvar här. 
 

- Hemspråk (modersmål) – Tyska skolan anser att våra elever har nog med inlärningen av två 
språk på modersmålsnivå (tyska och svenska). Skolan bidrar alltså inte aktivt till hemspråk 
(modersmål). I svenska skollagen står att en elev endast har rätt till undervisning i ett 
hemspråk (modersmål). Hos oss är det ur svenskt perspektiv tyska. 

 

Med min anmälan bekräftar jag att jag har läst och tagit till mig ovanstående.  

 

_______________________ ______________________ ______________________ 

Ort, Datum Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2 


