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Detta nummer av 

Skolbladet 

Redaktionen 

Jonas Helin, jonas_helin@hotmail.com 

Margret Roobol, m.roobolboza@gmail.com 

Pia Nyström, pia.nystrom@hotmail.com 

Ansvarig utgivare 

Stina Cowan, bscowan@comcast.net 

Korrekturläsning 

Anna Laurin, annaclaurin@gmail.com 

  

Vi tackar för alla insända bidrag ! 

Svenska Skolföreningen i Seattle 

Styrelse 

Ordförande, kontaktperson med lärarna, SCC, 
Skolverket och SUF i Sverige 

Stina Cowan, bscowan@comcast.net 

Sekreterare, adresslista 

Deanna Zachrisson, deannaz@mac.com 

Kassör 

Karin Luton, karin.luton@gmail.com 

Fundraising & Skoltröjor 

Mikael Kvart, mikaelkvart@hotmail.com 

Hemsida 

Madeleine Tessandori, madelaine2009@live.com 

Skolbladet  

Jonas Helin, jonas_helin@hotmail.com 

Lucia/fikaansvarig 

Ulrika Claesson, ulrika@clearwire.net 

 

Uppdrag utanför Styrelse 

Rektor 

Charlotte Brekkan, charlotte@brekkan.com 

Catharina Lundin, catarina.lundin@hotmail.com 

Bibliotek 

Malin Jonsson, malinj@comcast.net 

Valberedning 2010-2011 

Marie Cole, mcole@unifiedgrocers.com 

Sofia Taylor, sofia@sofiataylor.com 

Luciakläder  

Ulrika Claesson, ulrika@clearwire.net 

Friluftsansvariga 

Anna Lovell, anna.lovell@comcast.net 

Deanna Zachrisson, deannaz@mac.com 

Fika 

Peo Gudmundsson, 

peogudmundsson@yahoo.com 

Skolbladet kommer ut några gånger om året.  
Mer information om skolan hittar du på:  

www.skolforeningen.org 
 

Om du har förslag eller frågor när det gäller tidningen, kontakta: 
 

mroobol6@comcast.net 
 

Om du har förslag eller frågor när det gäller hemsidan, kontakta: 
 

Madeleine Tessandori, madelaine2009@live.com 

Redaktionens rader 

 
Ingen del av denna skoltidning får på något sätt reproduceras utan 

skriftligt tillstånd från Svenska Skolföreningens styrelse. 

Välkomna till ett nytt nummer av svenska skolans tidning. Detta är 
det första numret för den nya terminen och som ni ser så är den 
stora förändringen för i år att tidningen numera kommer ut elektron-
iskt. Precis som tidigare kommer tidningen ut med fyra nummer 
också i år, men enbart det sista numret kommer att tryckas på pap-
per. Genom att distribuera tidningen elektroniskt kommer arbetet 
med att ge ut tidningen att gå enklare, bland annat kommer det att 
gå snabbare från att texterna skrivs tills att ni kan läsa dom. Vi 
kommer också att spara en del på att inte trycka ut alla nummer, 
pengar som vi istället kan lägga på att trycka ut sista numret för 
året med lite högre kvalitet. Liksom ifjol tänker vi oss att sista num-
ret även innehåller klassfoton och blir lite som en årsbok för Sven-
ska Skolan. 
 
I och med det nya året har vi också en ny redaktion för skoltidnin-
gen. Catrine Kizis var under förra året ansvarig för att ta in och kor-
rekturläsa texterna. I år jobbar hon istället som lärare för ljusblå 
gruppen och Pia Nyström har tagit hennes roll. Redaktionen tackar 
Catrine för ett gott samarbete och hälsar Pia välkommen. Margrit 
Roobol fortsätter i sin roll, där hon jobbar med att ta hand om tex-
terna som kommer in och sätter ihop dom till en färdig tidning. 
Jonas Helin är styrelsens rep-
resentant i redaktionen. 
 
Vad tycker ni som läsare om 
att få tidningen elektroniskt? 
Tycker ni att tidningen har rätt 
innehåll? Hör gärna av er till 
oss med synpunkter. 
  
God Jul och Gott nytt År ön-
skar vi på redaktionen! 

Redaktionen 2010/2011, Margret Roobol, Jonas 
Hedin och Pia Nyström, . Bild: Chris Roobol 
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Hälsning från Ordföranden 
Så var det jul igen. Vart tar tiden vägen? Tiden går snabbt så här i december. Men kanske är det mest för oss 
vuxna som inte lika ivrigt väntar på att jultomten ska komma! För mina barn sniglar sig decemberdagarna 
fram.  
 
När ni läser detta har vi redan haft vårt traditionella luciafirande på museet och avslutat året med skolans 
julfest. Alla barn har lussat med den äran. På museet fick barnen ovanligt mycket komplimanger för sin fina 
sång. 
 
Hösten har inneburit en del förändringar i svenska skolan. I november lämnade Mariana sin post som rektor 
för nya äventyr i Tyskland. En av den nya styrelsens första uppgifter blev att anställa en ny rektor. Då vi hade 
två kvalificerade personer som sökte blev det så att de, Catharina Lundin och Charlotte Brekkan, kom att dela 
på tjänsten. Catharina blev operativ rektor och Charlotte pedagogisk. Mer om dem kan ni läsa på sidan 6. 
Mariana lämnar ett tomrum efter sig men vi är glada att ha två duktiga personer som tar över! 
 
Nya styrelsen  kom igång efter årsmötet. Under hösten hoppade Helena Kjellander Valentin av som 
fundraisingansvarig och Mikeal Kvart ställde upp i stället. Styrelsen ser nu ut enligt följande: 
 
Ordförande: Stina Cowan 
Kassör: Karin Luton 
Sekreterare: Deanna Zachrisson 
Fundraising: Mikael Kvart 
Lucia/fikaansvarig: Ulrika Claesson 
Skolbladet: Jonas Helin 
Hemsidan: Madeleine Tessandori 
 
Vi har inget prinsessbesök att se fram emot i vår men det är ändå spännande saker på gång. Under våren, 
närmare bestämt i mars, kommer Svenska Skolföreningen i Seattle att vara värd för en regional 
nätverkskonferens. Skolor från hela nordamerikas västkust är inbjudna till seminarier, workshops och 
ideutbyte. Målet är att öka vårt samarbete och dra nytta av att vi är flera i samma situation. Exempelvis kan 
det bli möjligt att bjuda in teaterföreställningar, författare och musikgrupper från Sverige och dela på 
eventuella kostnader i stället för att som individuell skola göra det. Detta blir också ett unikt tillfälle för alla 
våra lärare att få fortbildning. Mer information om detta kommer.  
 
Som avslutning vill jag slå ett slag för lästemat som skolan har i år. När en lista gjordes över århundradets 
svenska bok var 6 av de 10 böckerna i topp barnböcker, 5 av Astrid Lindgren! Se listan i sin helhet 
http://www.kanalen.org/bok/lasvart.php?id=4&sort=4 Nu ska det väl i ärlighetens namn sägas att denna lista 
gjordes för många år sen. Jag gissar att Milleniumtriologin antagligen skulle hamna högt på listan om den 
gjorts idag men hur som helst så är barnlitteratur viktig och inte ens Stieg Larsson kan peta ner Astrid 
Lindgren! Det finns få saker som hjälper ens barns svenska så mycket som läsning: tyst, tillsammans, talbok, 
inga sätt är fel. 
 
Nu vill jag passa på att önska alla en riktigt god jul, en del firar kanske svenskt på julafton och en del 
amerikanskt på juldagen eller så gör ni som hemma hos oss, firar både och! 
 
Vi ses igen den 8 januari. Ha ett riktigt skönt jullov! 
 
Varma hälsningar 
Stina Cowan 
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Hälsning från fd Rektorn 
Det är svårt att tänka sig att det gått hela 5½ år sedan vi flyttade hit och jag började som lärare i den 
brandgula gruppen. Jag minns fortfarande hur Stina Cowan försökte intervjua mig i Täby hemma i hennes 
mammas kök och hur Lena Powers hjälpte oss jättemycket i början med allt mellan himmel och jord. Det 
känns nästan som igår. 
 
De senaste åren som rektor har varit extra roliga, genom att jag har fått en större inblick i alla gruppers arbete 
och en möjlighet att arbeta med helheten på skolan.  Det känns fantastiskt också att jag har fått vara med om 
att se skolan växa och utvecklas under de här åren. 
 
Något som ligger mig varmt om hjärtat är våra äldre elever. Sofia Distans och Värmdö gymnasium i all ära 
men språk är en levande vara och måste utvecklas i aktivt utbyte med andra. Min erfarenhet med två egna 
barn som läst på Sofia Distans har varit mycket positivt, men utan att ha rest hem varje sommar, lekt med 
kusinerna och inte minst alla svenska vänner här skulle deras svenska tal och skriftspråk ändå varit torftigare. 
Jag tror att Seattle har goda förutsättningar för en studiegrupp för de äldre eleverna, att samtidigt som de 
studerar på distans kunna träffas regelbundet i roliga former. 
 
Det är med blandade känslor jag nu lämnar er och en sak är säker vad gäller Bonn, svenska skolan där 
kommer aldrig att kunna mäta sig med er.  
 
Auf Widersehn 
 
Mariana 
fd. Rektor 
 
Not, Sofia Distans är undervisning för elever som går år 6-9 och Värmdö gymnasium är distansundervisning, 
som namnet antyder, för gymnasieelever 

Tack Mariana! 
 

Efter 5 ½ år i Seattle och på svenska skolan lämnar Mariana oss för nya äventyr med sin familj I Tyskland.  
Mariana började som lärare i brandgula gruppen på hösten 2005. Snabbt införde hon nya spännande 
moment i undervisningen. Eleverna fick följa nyheter, sport och svensk tv via nätet och när det var dags för 
melodifestival var läxan att välja sina favoritlåtar.  
 
För två år sedan infördes en rektorstjänst på skolan. Verksamheten hade växt och det behövdes en klar 
pedagogisk ledning. Mariana var en självklar kandidat och hon har under sina år 
som rektor lett skolan, dess lärare och elever framåt på bästa sätt.  
 
Vid sidan av arbetet i brandgula gruppen arbetade Mariana outtröttligt som rektor . 
Med en aldrig sinande ström av idéer och förmåga och kraft att genomföra dem har 
Mariana varit en enorm tillgång för skolan.  
Stort och varmt tack vill vi, elever, lärare, styrelse och föräldrar, rikta till dig och lycka 
till med allt i Tyskland. Vi kommer att sakna dig! 

Stina och Mariana vid Julgran efter avtackning 
Bild: Margret Roobol  
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Presenterar Styrelse 2010/2011 
Stina Cowan, Ordförande 
 
Jag heter Stina Cowan och är ordförande i Svenska Skolföreningen. 
Jag har varit med i skolan sen starten 1998, först som lärare i många 
år och sen ett drygt år tillbaka som ordförande. Jag tycker skolans vikti-
gaste uppgift är att ge våra elever starka svenskkunskaper i en svensk 
miljö. Skolan är viktig för vår familj och mina tre barn går i gula och 
brandgula gruppen. Jag jobbar deltid på Nordic Heritage Museum. På 
fritiden tycker jag om att resa, träffa vänner, äta gott och läsa. 
 
 
 
Karin Luton, Kassör 
 
Jag heter Karin Luton och är kassör i Svenska Skolföreningen. Jag är 
ny i styrelsen i höst, och i skolan det här året. Min dotter Elsa går i röda 
gruppen och förhoppningsvis kan lillasyster Matilda börja nästa höst. 
För oss erbjuder skolan möjlighet för flickorna att höra och öva sven-
ska och träffa andra barn som pratar svenska. På min fritid tycker jag 
om att läsa, laga mat och umgås med vänner. 
 
 
 
 
Deanna Zachrisson, Sekreterare 
 
Hej! Jag heter Deanna Zachrisson och jag är inne på mitt andra år som 
sekreterare i svenska skolföreningen. Mina huvudsakliga uppgifter är 
att sköta skolans adresslista, arkivera viktiga dokument, föra protokoll 
på styrelsemöten samt självfallet delta i diskussioner och beslut som 
behöver fattas i skolans intresse. Jag har varit involverad i skolan se-
dan min dotter Anna-Karin började för fyra år sedan. Till vardags job-
bar jag med affärsutveckling av restauranger och butiker på Sea-Tac 
Airport.  
 
 
 
 
Mikael Kvart, Fundraising 
 
Mikael flyttade till Seattle 1998 och trivs så bra att han fortfarande är 
kvar. Familjen består av frun Sascha från Kalifornien och två flickor, 
Abigail i röda gruppen och Emma som hoppas på att snart börja. När 
han inte tillbringar tid med diverse äventyr med familjen så jobbar han 
deltid som projektledare på Microsoft. 
 
 
 

Egen Bild 

Egen Bild 

Egen Bild 

Egen Bild 
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Ulrika Claesson, Lucia/fikaansvarig 
 
Jag flyttade med min man Per till Seattle 1996. Tanken var att vi skulle stanna i 
två år, nu har det gått 14! Vi trivs otroligt bra och njuter av allt vad Seattle har att 
erbjuda. Jag jobbar deltid på Edward Jones Investments och spenderar min le-
diga tid med familjen, i yoga studion eller med någon härlig utomhus aktivitet. 
Mina pojkar Alexander (11 år) och Christopher (11 år) går i brandgula gruppen.  
Vi uppskattar verkligen möjligheten att kunna underhålla det svenska 
språket och kulturen via svenska akolföreningen.  
 
 
 
Jonas Helin, Skolbladet 
 
Hej, jag heter Jonas Helin. I år är jag suppleant i styrelsen och ansvarar för arbe-
tet med skolbladet. Våran familj flyttade hit från Göteborg för drygt 4 år sedan. 
Lotta och jag har två barn i svenska skolan, Filip 9 år går i gula gruppen och 
Sofia 7 år i blå gruppen. Detta är mitt andra år i styrelsen, jag hade samma roll i 
fjol och tyckte det var roligt att kunna fortsätta ett år till. 
 
 
 
Madeleine Tessandori, Hemsidan 
 
Hej, Jag heter Madeleine Tessandori. Jag är ny på Styrelsen för i år och ansvarig 
för Skolan's hemsida. Jag har haft en långsam start med att lära mig hur man 
updaterar hemsidan, men hoppas få iordning den snart. Jag har bott i Seattle 
området i 8 år nu, innan dess bodde jag i Los Angeles i 13 år. Jag är uppväxt på 
'Kallö-Knippla', en liten ö i Göteborgs skärgård. Jag är gift med Tony som är från 
CA och vi har 3 små barn, Elsa 6, Vincent 3 och Liam 10 månader. Jag ar mäst 
upptagen med att ta hand om vara 3 barn, men jobbar också deltid som lärare på 
Bellevue College där jag lär ut en class på 'Cultural Anthropology'.  

Årsmöte söndag den 19 september 2010 
Den 19:e september hölls årsmöte i Svenska Skolföreningen. Medan barnen tittade på film så träffades 
styrelsen och föräldrar på övervåningen på Swedish Cultural Center. Styrelsen, med ordförande Stina Cowan 
i spetsen, gick igenom verksamhetsberättelsen för det gångna året och redogjorde för förändringar inför nästa 
år. Under läsåret 2009-2010 träffades styrelsen 9 gånger. Ett av styrelsens fokusområden under perioden var 
den motion som kom upp när styrelsen valdes. I den föreslogs att styrelsen skulle se över skolans lokaler och 
gruppernas storlek. Stina berättade att styrelsens arbete hade lett till att en onsdagsgrupp föreslagits inför 
hösten 2010. Denna grupp hade sen inte blivit av på grund av bristande intresse. 
 
I och med årsmötet slutade Johan Jonsson som kassör i styrelsen, istället valdes Karin Luton in på denna 
post. Även Anna Lovell och Peter Wihman lämnade styrelsen och ersattes av Madeleine Tessandori och 
Helena Valentin. När denna tidning skrivs har Helena Valentin hoppat av sin roll i styrelsen och i sin tur 
ersatts av Mikael Kvarts. 
 
Jonas Helin 

Egen Bild 

Egen Bild 

Egen Bild 
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Hälsning från Rektorn 
Hej alla i svenska skolan, 
 
Här kommer en kort presentation av en av era nya 
rektorer: Catharina Lundin. 
Jag är civilingenjör från KTH, Stockholm samt har en MBA 
från George Mason University, Virgina. Efter avslutad 
utbildning jobbade jag ca 14 år för Ericsson i Sverige. På 
Ericsson genomgick jag bland annat en 
ledarskapsutbildning. 
Hösten 2002 flyttade vi hit till Sammamish och då började 
mina två äldsta barn på svenska skolan i Seattle. Carl i blå 
gruppen och Hanna i röda gruppen. Mina två äldsta barn 
har hunnit gått ut svenska skolan och studerar nu svenska 
på Sofia Distans, Carl i årskurs 7 och Hanna i årskurs 6. 
Min yngsta dotter Emma går i mörkblå gruppen. 
Jag blev genast indragen i svenska skolan när vi flyttade 
hit och började som volontär i biblioteket samt gick snart 
med i styrelsen. Min lärarkarriär startade jag våren 2006 då jag började hjälpa till i röda gruppen. Sedan har 
det bara fortsatt och nu är det mitt tredje år som lärare i lila gruppen. 
Mitt mål som lärare är förstås att öva svenska med barnen,  uppmärksamma svenska traditioner och 
högtider samt studera moderna och klassiska barnförfattare. Men, framförallt vill jag att barnen ska ha kul i 
svenska skolan. 
Tack för förtroendet, Catharina  
 

Hej Svenska Skolan i Seattle 
 
Här kommer en kort presentation av en av era nya 
rektorer, Charlotte Brekkan. 
Jag är lärare och personalvetare från Uppsala. Jag tog en 
magisterexamen i HR vid Uppsala Universitet och läste 
sedan marknadsföring och ekonomisk historia vid KU 
Leuven utanför Bryssel. Efter att ha jobbat några år var 
jag hemma med mina tre barn. Då passade jag på att 
samtidigt gå lärarutbildningen för förskolan till år 6 vid 
Uppsala Universitet. Efter det har jag har jobbat som 
lärare inom förskolan, grundskolan och komvux. Innan vi 
flyttade hit delade jag tiden som biträdande föreståndare 
för fyra förskolor i Uppsala samt som kursledare för 
barnskötarutbildningen i Sigtuna kommun. 
I januari 2008 flyttade vi hit till Redmond. Mina tre barn, Johanna, Caroline och Sofia, börjde på Svenska 
skolan under första hösten men har efter det slutat för att ägna sig åt annat på söndagar. Jag började 
samtidigt som lärare för blå gruppen och är nu inne på mitt tredje läsår. Det är ett otroligt spännande men 
annorlunda lärarjobb mot vad jag är van vid från Sverige. Här ligger fokus på att få att alla barn att använda 
sitt svenska språk genom att bl a prata svenska med andra barn. Jag tycker att det är ett roligt jobb och blir 
varje söndag så glad av att träffa alla ambitiösa och duktiga svensktalande gullungar som kommer till 
skolan på sin lediga dag.  
Att vara rektor för svenska skolan är en ny utmaning och det känns jätteroligt. Mitt förhoppning är att alla 
barn ska få tillfälle att tala, läsa, skriva svenska och lära sig om svenska traditioner och viktigast av allt - 
tycka att det är roligt att gå i svenska skolan. 
Vi ses på skolan, Charlotte 

Egen Bild 

Egen Bild 
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Lärare läsåret 2010/2011 

Från vänster: Anna Goeke, Sara Lalloo, Pia Nyström, Catrine Kizis, Charlotte Brekkan och Catharina Lundin.  

( röda gruppen, gula gruppen, brandgula gruppen, ljusblå gruppen, mörkblå gruppen och lila gruppen) 
 

Bild: Mariana Jäder Näslund 
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Röda gruppen  

Lärare  Anna Goeke  
Assistenter  Erika Jonsson, Teo Ekström & Lina Eriksson  
Elever  Abigail, Adam, Amelia, Annika E., Annika F., An-

nika  G., Axel, Ebba, Elin, Elsa, Emma, Emma, 
Erik,  Erik, Johan, Johanna, Julia, Leina, Linnea, 
Lisa,  Matilda, Meya, Nika, Olivia, Oscar, Oskar, 

Anna Goeke är lärare i röda gruppen. Anna har bott i Seattle området sedan 1989. Hon är gift med Joe och har en dot-
ter, Annika, som går i röda gruppen. Hon jobbade förr i tiden med hi-tech och numera som terapeut. 

Nu närmar vi oss julen och strax därefter terminslut. I röda gruppen har vi 30 lek- och lärglada elever mellan 
tre och fem år gamla. Vi satte igång med detsamma med namnleken i Farrel McWhirter Park där vi började 
terminen. Det regnade lite, men det störde inte vår grupp. Därefter har våra lektioner ägt rum på SCC där vi 
delar upp oss och har lektion och biblioteksbesök där uppe och “lek och skratt” på nedre våningen. Ibland har 
vi ändrat lite på dagens program p g a årsmöte, temadag och andra gånger då vi inte haft tillgång till båda 
lokalerna. 
 
I början var det flera elever som var tysta och blyga och andra som var busiga, men det har lossnat lite åt 
båda hållen och nu deltar de flesta. Vissa är lite lugnare än andra precis som man kan tänka sig i den har 
åldern. Barnen sjunger glatt, hänger med på ramsor och begär alltid att få leka björnen sover. De har fyllt de 
hemliga påsarna med många vältänkta föremål på bokstäverna A till G. Dessutom har de skrivit dessa 
bokstäver på tavlan samt ritat dem ur Elsa Beskows alfabet och sifferitböcker. 
 
Röda gruppens föräldrar har ställt upp med mellis och helt fantastiska pyssel. Vi har bland annat gjort en 
dörrhängare med Spöket Laban, en kung/drottning krona, luciakrona, karta med svenska släktingar, Mårten 
gås, och färggranna kottdjur. Barnen blir jätteglada när vi säger att det är dags för pyssel. 
 
Men viktigast är ju att alla eleverna har talat, sjungit, och lyssnat på svenska språket! 
 
Vi önskar er 
 
God Jul och Gott Nytt År 
Anna och Linda samt Lina och Marie 
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Den röda gruppen är skolans yngsta 
grupp. I år består gruppen av 30 nyfi-
kna och vetgiriga 3-5 åringar. Vi jobbar 
med bokstäver och siffror och färg & 
form. Vi läser sagor, pekar och berät-
tar. Liksom de andra klasserna så 
pratar vi enbart svenska och försöker 
att involvera och motivera även de 
allra mest blyga. Vårt mål är att utöka 
barnens ordförråd, och ge barnen en 
god inblick i den svenska kulturen och 
traditionerna. Vi vill också att de ska 
ha roligt när vi träffas. Varje vecka så 
pratar vi om veckans bokstav och sif-
fra och barnen blir uppmanade att i 
förväg ta med sig något hemifrån som 
börjar på just den utvalda bokstaven. 
På programmet ingår också en liten 
pysselstund där föräldrarna bidrar med 
kreativa idéer och material. Även här 
så försöker vi tänka så.“svenskt” som 
möjligt. 

Bild från biblioteket  
Bild: Mariana Jäder Näslund   

  

Bilder från Julfest (alla tre till 
vänster samt till höger)  

 
Bilder: Margret Roobol   

Bilder från 
temadagen 
  
Bilder: Mariana 
Jäder Näslund   
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Lila gruppen  

Lärare  Catharina Lundin  
Assistent   Camilla Senter  
Praktikant  Johanna Brekkan 
Elever  Amanda, Annika, Anton, Daniel, Elsa, Evin, Harris, 

 Irene, Jacob, Jonathan, Lars, Leo, Markus, Moa & 
 Molly  

Höstterminen inleddes med namnlekar, tipspromenad och bondgårdsbesök i Farrel McWhirter parken  i 
början av september.  Vi har hunnit med massor sedan dess och det känns som om barnen har lärt känna 
varandra samt kommit in i en slags rutin. Efter starten av årets lästema har vi gjort 3 filtsagor och läst massor 
av böcker av Astrid Lindgren samt av Inger och Lasse Sandberg, nu väntar Sven Nordqvist på oss!  Inom 
årets lästema har vi även startat Pixi-bokklubben samt så håller vi räkningen på hur många svenska böcker 
barnen läser; när vi når 100 lästa böcker tillsammans ska vi ha fest!  
 
Vidare leker vi ofta en lek, där jag eller Marcus (vår assistent) gömmer föremål under en handduk och barnen 
får gissa vad som fattas. På detta sätt har barnen övat namnen på olika köksföremål, badrumsföremål och 
bondgårdens djur.   
 
Vi har jobbat med bokstäverna I, E, L, N och O i våra bokstavsböcker. Här får barnen öva sig på att prata när 
de visar upp sina föremål med dagens bokstav i namnet eller när de hjälper mig vid genomgången av dagens 
övningar. Om barnen jobbar vidare i sin bok hemma och tar med den tillbaka igen får de ett klistermärke på 
den.  
 
Svenska inledande mattebenämningar har vi även hunnit med.  Bland annat har vi pratat om före, efter, mer, 
färre, hur många, fler eller mindre än. Nu har vi övat luciasånger i snart en månad och det ska bli kul att höra 
barnen sjunga på julavslutningen.  
 
 Ha ett riktigt trevligt jullov! 
Catharina  

Catharina Lundin är lärare i lila gruppen. Hon har bott 8 år i Sammamish och har tre barn som alla har gått eller går i 
svenska skolan. Catharina har varit lärare på skolan i drygt 4 år, tidigare jobbade jag i biblioteket samt var medlem i sty-
relsen. Just nu är hon även rektor i skolan. 

Bilder från lektionen  
Bild: Catharina Lundin 
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Lila gruppen är Svenska Skolförenin-
gens yngsta skolgrupp. Eleverna är runt 
fem år när de börjar här. Vi arbetar my-
cket med bokstäver, bokstavsljud och 
formning av dem. I slutet av läsåret ser 
vi fram emot att barnen kan börja läsa 
och skriva enkla ord. Vi jobbar med en 
bokstav och ord som har den bokstaven 
I sig vid varje lektionstillfälle. Efter varje 
lektion tar barnen med sig dagens bok-
stavsbok hem att visa upp och kanske 
jobba vidare i. Vi övar också på vecko-
dagar, månader, årstider, vardagsord 
samt matematikord. Vi har högläsning 
varje gång då läraren eller en förälder 
läser för barnen. På våren spelar vi ord-
bingo och skriver korta berättelser. Varje 
år har vi ett tema som vi inkluderar i un-
dervisningen. Vi blandar in temat i vår 
vanliga undervisning. Vi har en alldeles 
egen bokklubb, pixi klubben där alla får 
låna pixiböcker. Viktigast av allt är att vi 
har kul samtidigt som vi lär oss svenska! 

Bilder från lektionen (ö och h ner), Julfest (h) och temadag (ner)  
Bild: Catharina Lundin, Margret Roobol o Bild: Mariana Jäder Näslund   
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Ljusblå gruppen  

Catrine Kizis kom till USA för nio år sedan, först till Phoenix, och sedan för två år sedan till Seattle. Hon är gift med 
John och har tre flickor, Julia, Freja och Lisa. Alla flickorna går på svenska skolan. Innan Catrine flyttade till USA var hon 
lärare i Stockholm. I Phoenix jobbade hon under fem år som lärare på svenska skolan där. 

Lärare  Catrine Kizis 
Praktikant  Lukas Ekström 
Elever  Agnes, Amelie, Cameron, Casper, 

Ella,  Elsa, Gunnar, Isabelle, Jonathan, 
 Johanna, Johannes, Sebastian &  

  William  
 

I vår härliga grupp har vi 13 sprudlande barn, uppdelade på 6 flickor och 7 pojkar. Åldern är 6-7 år. Eftersom 
samtliga barn har varit på svenska skolan tidigare år, är de trygga i sin grupp och redo för inlärning. Vi håller 
till i det lilla biblioteksrummet i det sydöstra hörnet av SCCs mellanplan. Klassrummet är bra och har en 
fantastisk utsikt. Det enda vi möjligen skulle kunna klaga på är om solen skiner och klassrummet blir olidligt 
varmt, till och med med öppna fönster. 
 
Vi har i år lästema på skolan och i den ljusblå gruppen har alla påbörjat sin läsinlärning. Eftersom alla ligger 
på olika läsutveckligsnivåer och mitt mål som lärare är att ge varje barn en så individualiserad inlärning som 
möjligt, försöker jag och vår fantastiska elevassistent, Lukas, att läsa enskilt med varje barn i stort sett varje 
gång. Detta för att kunna erbjuda varje barn böcker på rätt nivå. Efter varje bok får barnen skriva lite kort och 
rita i sin läslogg.  
 
Vi körläser också varje gång den fortsättningsberättelse som hela skolan hjälpte till att skriva på temadagen i 
september. Barnen behöver bara läsa de understrukna orden som vi haft som veckans ord. Flera av barnen 
börjar dock läsa en hel del av de andra orden också. Varje vecka växer sig kören starkare, och de som 
behöver öva på vissa ord får en massa extra träning.  
 
Veckans ord består av 5-6 ord som är mycket vanligt förekommande i svenskan. Dessa ord skall inte ljudas, 
utan barnen bör kunna dem direkt när de ser dem. Kan man dessa ord, behöver man bara ljuda de mer 
lågfrekventa orden. Då går läsningen snabbare och självkänslan växer.  
 
Vi övar fortfarande på bokstäverna och som väntat är det vokalljuden och framför allt Å, Ä och Ö som är 
svåra. Mitt mål är att alla skall kunna bokstäverna och bokstavsljuden när läsåret är över. 
 
Varje gång har vi en gästläsande förälder hos oss. Under denna högläsningsstund äter vi också mellis. Alla 
älskar att höra saga och det barn som har sin egen förälder på besök får dessutom känna sig extra stolt. 
 
Ibland känner vi att vi måste röra på oss, och sjunga, och släppa loss. Då använder vi oftast Mora Träsks 
sanslöst roliga, men även otroligt pedagogiska rörelsevisor. De har kommit att bli ett mycket populärt inslag i 
vårt klassrum.  
 
Det är fantastiskt att se hur barn i denna ålderskategori suger åt sig kunskap som svampar. Min största 
uppgift är att förse dem med de verktyg som behövs för att de skall kunna öka sin kunskap så mycket som 
möjligt inom det svenska språket, traditionerna och kulturen.  
 

Jag önskar alla våra fantastiska barn och deras lika fantastiska föräldrar en riktig God jul. 
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Ljusblå gruppen är ny för denna 
termin. Vi tar vid där den lila gruppen 
slutar och fortsätter att utveckla läs 
och skrivförmågan. Vi utökar också 
ordförrådet genom sång, lek och 
prat, prat, prat. I år har vi lästema på 
skolan. Naturligtvis kommer vi då att 
riktigt gotta oss på alla sätt i våra 
svenska barnböcker. Vi ska läsa, leta 
ord, beskriva, diskutera och ut-
värdera. Varje vecka har vi en min-
dre hemläxa. Räkna med att avsätta 
10-15 minuter för denna. Glöm inte 
att hålla svenskan levande i hemmet. 

Bilder från Lucia 
på NHM (v, se 
sidan 25) och 

temadag (ner)  
 

Bilder: Mariana Jäder 
Näslund   
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Mörkblå gruppen  

Lärare  Charlotte Brekkan  
Praktikant  Louise Carlen 
Elever  Anna-Karin, Ben, Emma, Freja, Hedda, 

 Lina, Linnea, Leo, Markus V, Noah, 
 Sarah, Selma, Simon, Sofia  

Charlotte Brekkan flyttade till Redmond januari 2008 pga. hennes mans jobb. Hon är grundskollärare och kommer från 
Uppsala. Hon har jobbat som lärare i förskolan, på lågstadiet och på komvux i Uppsala och Sigtuna. Charlotte har tre 
flickor, Sofia, Caroline och Johanna. 

Blå gruppen är i år ett glatt gäng på 14 barn, fördelat på 10 flickor och 4 pojkar. Trots att det är betydligt 
färre pojkar än flickor kämpar de på med att höras minst lika mycket som flickorna. Det är ett otroligt glatt 
och roligt gäng som gillar att jobba men mest av allt vill de prata, skratta och leka. 
Under terminen som gått har vi hunnit med en hel del. Alla jobbar på i sin egen takt och det går stadigt 
framåt.  
 
Varje lektionstillfälle börjar vi med att ha samling och då pratar alla. Alla får börja med att svara på enkla 
frågor så som vad de har ätit till frukost, hur de kom till skolan, vad det är för väder ute... Det slutar ofta med 
att barnen frågar varandra frågor och alla berättar något för gruppen. Vi ägnar mycket tid åt att prata om 
veckan som varit, alla har ju gjort något som är tråkigt eller roligt. Det är ett bra sätt att lära sig nya ord, få 
flyt i språket och våga prata inför gruppen. Och alla pratar och lyssnar!  
 
Vid varje tillfälle jobbar vi med lästemat på något sätt. Vi har läst extra mycket den här terminen och försöker 
hålla koll på hur många böcker vi tillsammans läser. Det börjar bli en rejäl samling.  
 
Förra året jobbade vi mycket med bokstäverna och denna 
termin har vi koncentrerat oss på att sätta ihop bokstäverna.  
Vi läser och skriver på något sätt varje vecka. Vi har tränat 
mycket på läsförståelse, att vi faktiskt förstår det vi läser.   
 
Som vanligt jobbar vi med att öka på vårt ordförråd. Vi 
rimmar och ramsar, jobbar med verb, substantiv och snart 
kommer vi till adjektiven. Vi har tränat lite på färgerna igen, 
vi klämmer in räkneord här och där, vi har pratat om 
klockan, datum, årets månader och årstiderna.    
 
Vi varje tillfälle läser vi saga och äter mellanmål vilken flera 
tycker är höjdpunkten på dagen.  
Under de sista månaderna har vi tränat på luciasångerna 
och var med i luciatåget på Nordic Heritage Museum. Att 
sjunga och hålla i ett levande ljus samtidigt, det är inte lätt!  
 

Bild från temadag  
 

Bild: Mariana Jäder 
Näslund   
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I den blå gruppen är eleverna mellan ca sju till 
åtta år. Här jobbar vi med den tidiga läs- och 
skrivutvecklingen. Vi utgår från att prata, 
skriva, läsa och lyssna varje vecka. Vi tränar 
på alfabetet på svenska och jobbar med bok-
stäverna. Barnen tränar sig på att tala inför 
gruppen, läsa böcker, skriva, leka språklekar 
och sjunga på svenska. Viktigt är att alla ba-
rnen i gruppen vågar prata svenska och an-
vända sitt språk tillsammans med andra barn 
och vuxna. Vi använder språket genom att 
sjunga, prata, leka, rimma, ramsa, läsa, 
skriva...Alla lär på olika sätt. Vi tränar också på 
klockan, datum och pratar om veckodagar, 
årets månader och årstiderna. Vi pratar om 
och jobbar med svenska högtider och tradi-
tioner som infaller under året och gör jämförel-
ser mellan Sverige och USA. 

Bilder från 
temadag (alla 
tre ) 

 
Bilder: Mariana 
Jäder Näslund 

 
  

Bild från Julfest (ner)  Bild: Margret Roobol 
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Gula gruppen  

Lärare  Sara Lalloo 
Assistent   Emilia Sternberg 
Elever  Axel, Filip, Frida, Hanna, Johan, Johanna, Mar-

cus,  Maximilian, Mikael, Oliver & Tyler 

Sara Lalloo är inne på sitt tredje år på skolan. Hon flyttade till Seattle våren 2008 pga. makens jobb. Hon är utbildad 
gymnasielärare och jobbade tidigare i Kista utanför Stockholm. Sara har två barn, Simon och Amanda, som går i blå 
respektive lila gruppen. 

Så har det hunnit bli vinter igen. Snön faller just nu, men hinner förhoppningsvis smälta bort så att vi kan ha 
vårt luciafirande på Nordic Heritage Museum som vi brukar. Efter det har vi bara en lektion kvar innan det är 
dags för julfest! 
  
Den här hösten har gått lika snabbt som vanligt. Vi började traditionsenligt med en naturdag i Farrel 
McWhirter Park, då vi fick tillfälle att lära känna varandra, alla gamla och nya elever i gula gruppen. Sedan 
var det årsmöte med filmvisning för barnen och gången efter det blev också en specialare; då startade vi 
upp vårt lästema med en temadag då vi hade stationer med olika läs- och bokaktiviteter. 
  
Efter de inledande veckorna hade vi äntligen vanliga lektioner. I höst har vi delat klassrum med den 
brandgula gruppen. Ibland har vi jobbat med samma saker allihop och ibland har vi haft helt olika uppgifter. 
De gula och brandgula grupperna har varit rätt så små, så det har varit bra att kunna samarbeta. 
  
Under hösten har vi förstås läst mycket, både hela böcker och kortare texter. Vi har arbetat en hel del med  
boken "Läs och tänk" där eleverna har tränat på att läsa instruktioner, rutnät m.m. och klura ut svar. Vi har 
lekt många lekar också, till exempel samarbetslekar, minneslekar och ordlekar. Den här terminen har vi 
förutom läsningen arbetat mycket med muntlig kommunikation, genom att prata om Lilla Aktuellt som vi sett 
nästan varje vecka och genom kommunikationsövningar av olika slag.  
  
Nu hoppas vi att ni får ett riktigt 
härligt jullov med skidåkning, 
sovmorgnar och annat härligt! 
Kom ihåg att prata svenska varje 
dag och glöm inte de svenska 
böckerna! 
  
God Jul  
önskar Sara och Emilia! 
 

Julfest 19 December 2010.  
Bild: Margret Roobol 
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I gula gruppen hittar vi elever mel-
lan åtta och tio år gamla. Förutom att 
jobba med årets tema på olika sätt 
ägnar vi mycket tid åt att skriva och 
prata, läsa och lyssna. Eleverna får 
prata om aktuella ämnen, träna sig 
på muntlig framställning, läsa böcker 
och andra texter, skriva brev, leka 
språklekar och mycket annat. Vi 
pratar om svenska traditioner och 
företeelser och gör jämförelser mel-
lan Sverige och USA. Eleverna 
förväntas kunna läsa och förstå 
enkla texter och skriva förståeligt på 
svenska. De får varje vecka en kort 
läxa att jobba med hemma. 

Det är gula och brandgula grupperna som håller upp en girlang med alla böcker de har läst under terminen. Förra lek-
tionen firade vi att alla hade läst och skrivit  om minst en bok var.  

Bild: Sara Lalloo 

Julfest 19 December 2010.  
Bild: Margret Roobol 
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Brandgula  

gruppen 

Lärare  Pia Nyström 
Assistent   Anna Lovell  
Elever  Alexander, Anne-Sophie, Christopher, Clara, 

 Ella, Eric, Julia, Nicklas, Richard, Ronya, 
 Sophia, Stephanie & Veronica 

Pia Nyström flyttade till Sammamish julen 2009 pga. sin makes jobb. Deras 15- åriga dotter Maja flyttade med, medan 
deras två snart vuxna söner valde att stanna kvar i Sverige. Pia är utbildad lärare i svenska och engelska för högstadiet 
och gymnasiet och jobbade på Helelenelundsskolan i Sollentuna innan flyttlasset gick. 

Så har ännu en termin börjat lida mot sitt slut. I brandgula gruppen har vi haft ett gäng glada motiverade 
elever som har jobbat jättebra under hela hösten. Många av dem var nya i gruppen, men de smälte in på en 
gång. I början av december  bjöd de på ett fantastiskt luciatåg tillsammans med gula och blå gruppen på 
Nordic Heritage Museum. Som det ofta blir, var luciaträningarna lite svajiga och sången svag, men när det 
blev på riktigt tog alla i och gjorde det hela till en oförglömlig upplevelse. 
 
Höstterminen började annars i en småregnig Farrel McWhirter Park, där vi hade samarbetslekar, åt varmkorv 
och spelade fotboll eller brännboll. Därefter hade vi en lästemadag tillsammans med de andra grupperna, där 
de fick vara i blandade grupper tillsammans med de yngre barnen. Alla i gruppen hjälpte till att göra det till en 
lyckad dag. 
 
Det har varit få vanliga lektioner p g a av temadag, årsmöte och att vi inte haft tillgång till lokalen, men de 
gånger som vi har haft har vi fokuserat på att prata inför grupp, bla genom att diskutera vad vi har sett på Lilla 
Aktuellt , skriva och läsa upp en beskrivning av något som man kan göra och så har de andra fått gissa vad 
det är man beskriver. Vi har även jobbat med läsförståelse av beskrivningar, rutmönster och kartläsning.  
Detta har gått väldigt bra, även om alla fuskade första gången genom att inte läsa igenom alla punkterna 
ordentligt av en beskrivning, som man skulle.  Sista punkten säger nämligen att man inte ska göra alla 
uppgifterna. En övning som jag tror att vi alla har blivit utsatta för av en småleende lärare under vår egen 
skoltid, där vi plötsligt undrar varför vissa har slutat att jobba efter en stund. 
 
Årets lästema började trögt i gruppen, då det tog lite tid innan eleverna började läsa böcker, men så fort 
några kunde sätta upp bokframsidor på böcker som de läst, på vårt boksnöre som vi hänger upp i 
klassrummet, började det ta fart på allvar. De sista gångerna har vi fått ägna en hel del tid att hänga upp 
bokframsidor,  som nu på slutet nästan fyller upp 
en hel vägg. Vi kunde fira att alla har läst minst 
en bok, (en hel del har läst många böcker) i 
mitten av december, vilket var terminens delmål. 
 
Slutligen vill jag önska er alla 

God Jul och Gott Nytt År 

Pia 
 

Pyssla på temadag  
 

Bild: Mariana Jäder Näslund   
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Brandgula gruppen är skolans äld-
sta elever och i år är de mellan tio 
och tolv år gamla. Undervisningens 
fokus kommer att ligga på läsning i 
och med att det är årets tema. Vi 
kommer därför att ägna en stor del 
av tiden till att läsa och förstå olika 
typer av texter, vilket kommer att ske 
både enskilt och gemensamt i grupp. 
Alla eleverna uppmuntras som 
vanligt att läsa böcker hemma mellan 
gångerna. Tanken är att vi i slutet av 
året ska kunna visa upp hur många 
böcker som vi har läst sammanlagt 
under året. Förutom att läsa mycket 
kommer vi även att arbeta vidare 
med att skriva olika texter, utveckla 
ordförrådet och inte minst träna på 
att prata svenska med varandra samt 
att berätta om och beskriva sådant 
som vi har upplevt eller läst. 

Pyssla på Julfesten 
19 December 2010.  
 

Bild: Margret Roobol 

Pyssla på temadag  
 

Bilder: Mariana Jäder  
Näslund   

Lucia på NHM med årets lucia Veronica.  
 

Bild: Mariana Jäder Näslund   



22 

s
k
o

l 
BLADET 

Biblioteket  

Svenska skolan på Facebook 
Nu har svenska skolan en grupp på Facebook. Det är en stängd grupp där bara medlemmar kan skriva kommentarer 
och titta på bilder. Gruppen har redan bilder från kronprinsessan Viktorias besök och friluftsdagen, men vi ser fram emot 
fler. Hemsidan finns naturligtvis kvar, men facebookgruppen är ett enklare sätt för oss medlemmar att dela bilder och 
sprida information.  
Gå till facebook och sök på svenska skolan i Seattle eller mata in adressen 

 http://www.facebook.om/group.php?gid=117333794953515. 

Biblioteket önskar alla en riktigt God Jul och många hårda klappar under granen. 
 
Det är inte länge sedan barnen träffades för första gången det här skolåret i Farrel McWhirter Park i 
Redmond. Tänk vad mycket de utvecklas på några månader. Jag märker det i deras självförtroende när de 
kommer ut till mig i biblioteket och i deras val av böcker. Efter att ha gjort det här i 4,5 år så kan man tydligt 
urskilja de olika faser som barnen kommer in i beroende på vilken bok eller dvd de lånar. 
 
Under hösten har vi fått ett flertal böcker, dvd, cd och serietidningar donerade av flera familjer på skolan. Vi är 
väldigt tacksamma för att ni tänker på alla barn i skolan som får glädje av det nya biblioteksmaterialet.  Ett 
uppdaterat register kommer att finnas tillgängligt efter nyår.  
 
Gott Nytt 2011 önskar 
Malin Jonsson  

Från vänster: Sara Lal-
loo, Linda Ström, Anna 
Goeke, Pia Nyström, 
Charlotte Brekkan, Ca-
trine Kizis och Catharina 
Lundin.  
( mote på välkännd varu-
hus). 
 

Bild: Mariana Jäder Näslund 

http://www.facebook.com/group.php?gid=117333794953515


23 

s
k
o

l 

BLADET 

Sagofigurer och Lästemadag ,  
26 September 2010 

Stora bilden från 
vänster till höger: 
Mamma Heden-
hös (Catharina), 
Ronja(Charlotte), 
Pelle Svanslös 
(Pia), Prinsessan 
(Sara), Karlsson
(Catrine) och 
goda feen 
(Mariana)  

Bilder: Mariana Jäder Näslund 
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Friluftsdag i  
Farrel McWhirter Farm Park,  
12 September 2010 

Årets hösttermin gjorde avstamp i Farrel McWhirter Park i Redmond. Dagen till ära visade det sig att  regnet 
öste ner på många ställen runt om i Seattleområdet, men just i själva parken var det bara ett ytterst lätt 
duggregn som knappt märktes. Trots att molntäcket vägrade att spricka upp  var det en stor samling 
entusiastiska barn och föräldrar som kom för dagens aktiviteter. 
 
Dagen började med att ordförande, Stina Cowan, och rektor, Mariana Jäder-Näslund, hälsade alla välkomna, 
pratade lite om den kommande terminen och presenterade årets lärarkår.  Strax var detta gjort och det var 
dags för eleverna att följa med sin respektive grupp och  lärare för att leka lekar och göra samarbetsövningar 
tillsammans. För en hel del elever var det första gången de fick möta sin  lärare och kanske några nya 
kamrater, eftersom de precis har börjat eller för att det var dags att kliva upp till nästa grupp. 
 
Under den tid som gruppaktiviteterna pågick kunde man höra skratt och stoj överallt i parken, då uppgifter 
skulle utföras och lekar skulle lekas. Samtidigt fick de föräldrar som var där möjlighet att träffas för en 
pratstund med nya och gamla bekanta  efter sommaruppehållet. 
 
Tiden går fort när man har roligt och innan man visste ordet av var det dags för varmkorv och dricka, som 
värmde gott nu när det var lite småruggigt ute. Ett stort tack till alla er föräldrar som på ett ypperligt sätt 
ordnade att korven var färdiggrillad, när barnen började bli hungriga och såg till att alla fick mat och dryck. 
 
Avslutningsvis fick man välja om man ville spela fotboll eller brännboll ute på den stora gräsplanen. Det var 
roligt att se hur både stora och små, men även några föräldrar, spelade  tillsammans innan det var dags för 
alla att samla ihop sitt pick och pack för att ge sig av hemåt efter en givande dag.  
Vid pennan 
Pia 

Swedish Cultural Center 
Vi har haft våra lokaler här i alla 
år. Hyran är mycket förmånlig för 
oss och vi uppmuntrar er att privat 
stötta deras verksamhet. Vi kan 
som skola inte bli medlem men ni 
som privatpersoner kan. De har 
medlemskap, aktiviteter som 
luncher, pannkaksfrukost, happy 
hour och annat.  
Mer info finns i lobbyn eller kon-
takta Kristine Leander 
kristine@swedishculturalcenter 
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Lucia på Nordic Heritage Museum,  
5 December 2010 
Den andra advent som i år inföll den 5 december, hade Svenska Skolföreningen traditionsenligt luciafirande 
på Nordic Heritage Museum. I många år har vi nu varit höjdpunkten i museets firande Christmas in 
Scandinavia.  
 
Som vanligt var det fullt i den stora salen och när ljuset släcks tystnar publiken. Många som har varit med 
tidigare vet att nu kommer sången, först svagt och sen allt starkare. Natten går tunga fjät, Staffan var en 
stalledräng och Nu tändas tusen juleljus. Det är välbekant och fyllt med minnen för oss svenskar och exotiskt 
för amerikanerna.  
 
Sen några år tillbaka är det enbart barnen i de äldre grupperna som är med och lussar på museet. Dels blir vi 
för många på scenen och dels är det farligt med de levande ljusen. Men många av de yngre barnen och 
deras familjer fanns i publiken och det dröjer inte länge innan det blir deras tur. 
Lucia i år var Veronica Stureborg och efter henne följde tärnor, stjärngossar, tomtenissar och tre små 
pepparkaksgubbar. I år har skolan införskaffat pepparkaksdräkter så nu behöver vi inte jaga efter dem varje 
år! 
 
När ni läser detta har vi även hunnit ha vårt luciafirande på skolans julfest så alla barn på skolan – stora som 
små får vara med och lussa! 
Stina Cowan 

Bild: Mariana Jäder Näslund 
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Januari 
9 10-12.30 Skola 
23  10-12.30 Skola 
30  10-12.30 Skola 
 
Februari 
13  10-12.30 Skola 
20  10-12.30 Skola 
27  10-12.30 Skola 
 
Mars 
13  10-12.30 Skola 
20  10-12.30 Skola 
27  10-12.30 Skola 
 
April 
10  10-12.30 Skola 
17  10-12.30 Skola 
 
Maj 
8  10-12.30 Skola 
15  10-12.30 Skola 
22  10-12.30 Skola 

Juni 
5  10-12.30 Skola 
OBS: Åk tidigt till 
skolan. Det är 
pannkaksfrukost på 
klubben, vilket gör 
att det är svårt att 
få parkering 
 
12  10-12.30 Skola 

Kalendariet för Läsåret 2010/2011 

Lucia på NHM  
 

Bild: Mariana Jäder Näslund 


