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재스웨덴한국학교
Koreanska skolans förening i Stockholm
Org. nummer: 802407–0115
Hej!
Koreanska skolan, tillsammans med en stödorganisation ‘Overseas Koreans Foundation’, planerar att ordna en 2
dagars språkkurs för barn. Målgruppen är barn, som har en förälder som är adopterad från Korea, i åldrarna 9–13. I
mån av plats kan även lite äldre barn komma med. Dessutom ska en förälder vara med och delta i kursen som stöd
för barnen. Om ditt barn är nyfiken på sina rötter och koreansk kultur kan barnet genom denna kurs få bättre insikt
om det koreanska språket, kulturen och historien.
Språkkursen kommer att hållas i Stockholmsområdet och den kommer att genomföras den 15:e och 16:e juni 2019.
Om ni inte bor i Stockholmsområdet och behöver övernattning kan vi hjälpa till att ordna ett boende i Stockholm.
Lärare från koreanska skolan kommer att undervisa men det kommer även gästföreläsare.
I dagsläget söker vi efter en lämplig lokal och vi håller på med att slutföra detaljerna för programmet. Om ni är
intresserade av att delta i språkkursen är det viktigt att skicka anmälan så snart som möjligt, senast den 21 april.
Kursen är kostnadsfri men anmälningsavgift är 300 kr/hushåll. OBS! Anmälan är bindande.
Anmälan görs via e-post: rektor@koreanschool.se Anmälningsblankett finns nedan i slutet av brevet. Swedbank
8327-9, 14 346 312 3, Koreanska skolans förening eller bankgiro 198-5126
Kontakta Annette Son, rektor för koreanska skolan, rektor@koreanschool.se om ni har några frågor.
Vi ser fram emot att få planera en spännande språkkurs och möta barn och föräldrar som tillsammans lär sig mer
om Korea.
Med vänliga hälsningar,
Koreanska skolans förening i Stockholm
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