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Från vår ordförande
Den blomstertid nu kommer...
visst är det underbart med
svenska sommarsånger och vad
är väl mer svenskt än en
skolavslutning med björkris, blåklint, prästkragar och barn i
finkläder som sjunger Den
blomstertid nu kommer? Tänk
att det redan är dags för
skolavslutning. Det känns som
om det var igår vi startade
läsåret 2007-2008. Det har varit
fullspäckat med roliga händelser
i skolan och jag ska försöka
sammanfatta några av dem.
Det första man tänker på när
man blickar tillbaka på det här
året är självklart vårt 10årsjubileum. Det var ett
fantastiskt firande både för
vuxna och barn. Jag har fått
otroligt positiva kommentarer
från alla som var med och firade
och det gör mig väldigt stolt. Jag
vill tacka alla som jobbat otroligt
hårt för att vi skulle kunna ha
två storslagna fester. Utan er
hade det aldrig gått.
Andra stora saker under året har
varit vårt naturtema. Barnen har
lärt sig väldigt mycket om vad
man får och inte får göra i
naturen. De har också lärt sig
om växter, djur och om Carl von
Linné. Vi har haft en naturdag
när barnen fick vara ute och
titta på insekter, träd och vad
man kan äta i naturen. Dessutom kom Mulle och hälsade på.
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 hemsidan, kontakta
webmaster@skolforeningen.org

För att knyta an till naturtemat
hade vi en friluftsdag istället för
en idrottsdag när de äldre
barnen orienterade medan de
yngre lärde sig mer om allemansrätten. På traditionellt
svenskt sätt avslutade vi med
korvgrillning och brännboll.
Återigen är det många som förtjänar ett stort tack för att detta
överhuvudtaget blev av.
Vi firade som tidigare år lucia på
Nordic Heritage Museum och
hade julfest på skolan. Nytt för i
år var julgransplundringen tillsammans med Svenska Kulturförbundet. Det var en mycket
lyckad tillställning och kommer
troligen bli en årlig tradition.
I övrigt vi haft undervisning som
vanligt. Vi har talat, skrivit och
läst på svenska. Detta är mycket
vikigt att ni fortsätter med under
sommaren (vad vore väl en ordförandes rader utan pekpinnar?). Läs för era barn på
svenska, prata och sjung
mycket på svenska och om det
går trögt så ge inte upp. Tänk
på vilken stor tjänst ni gör era
barn när ni lär dem att vara två(i vissa fall tre-) språkiga. Glöm
inte heller att skicka in
anmälningsblanketten senast 16
augusti för att garantera plats
till nästa läsår. Blanketten och
instruktioner för hur ni ska gå
till väga finns på hemsidan.
Jag vill tacka föräldrar, lärare,
lärarassistenter och styrelsen för
ett fantastiskt år. Det är ni som
gör att vi har en sådan suverän
skola.
Trevlig sommar!

Anna Hasselqvist
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Röda
gruppen

Lärare
Catharina Lundin, Lotta Helin, Anette Grabski
Assistent Mari Orvendal och Sofia Jonsson
Elever
Agnes, Alice, Anna-Karin, Elsa, Emma, Eric, Gunnar,
Hedda, Isabelle, Leo, Lina, Linnea, Mattias, Noah,
Sarah, Sebastian, Selma, Sophia, Sophie, Toma

I den röda gruppen går det jättebra.
Tre nya barn har börjat; Lina, Agnes
och Elsa. Vi har också fått en assistent
till, Sofia Jonsson (bibliotekariens
dotter). Alla barnen förstår det mesta
av vad vi säger och följer instruktioner
väl. Det har blivit en väldigt trevlig och
lättsam grupp att jobba med. Barnen
har lärt känna varandra och det gör
skolan roligare. Alla barnen tycker om
när vi har fri lek, när vi sjunger och när
det är sagostund. Vårens utmaning blir
att göra det ännu roligare i skolan. Vi är
alltid intresserade av förslag och ideér
från alla föräldrar. Här är några
kommentarer från barnen från tidigare
under våren:
Vad tycker du är roligast i Svenska
skolan? Varför då?
Springa med mina nya skor. Därför att
dom är jättefina! (Leo)
Äta snack. Jag gillar osten. (Emma)
I don´t know. (Noah)
Jag tycker det roligaste är att hjula och
åka bil. (Sofia)
Jag kommer inte ihåg. (Lina)
Leka. (Anna Karin)
Har du lärt dig något i Svenska
skolan? Vad?
Jag har lärt mig springa. (Leo)
Läsa en bok om en hund, en lång en som växer och växer, superstor. (Emma)
The big legos. (Noah)
Hälsningar från röda gruppen,

Anette Grabski, Catharina Lundin, Lotta Helin,
Mari Orvendal och Sofia Jonsson
Foto: Catharina Lundin
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Lärare
Anna Hasselqvist
Assistent Amanda Powers och Karoline Brasch
Elever
Frida, Pontus, Tyler, Filip, Ludvig, Linnea, Elice, Lisa,
Johan, Kristina, Alexander, Markus, Maximilian,
Hanna

Under det här året har barnen i lila gruppen
pratat mycket om veckodagar, månader och
årstider. Vi har övat på att prata, skriva och rita
om de olika årstidernas aktiviteter. Vid ett
lektionstillfälle fick alla barn som var närvarande
tala om vad de tyckte allra bäst om att göra och
sedan fick de rita det. Nedan följer vad barnen
svarat och ett axplock av teckningarna.
Vad tycker du allra bäst om att göra på
vintern?
Filip: Åka skidor i den största backen.
Ludvig: Att göra snögrottor.
Alexander: Att åka skidor i stora backen.
Johan: Gå ut och gå med snöskor.
Lisa: Bygga snögubbar tillsammans med min
syster Ida.
Tyler: Åka skidor i en stor backe.
Elice: Gå med snöskor och att åka pulka.
Linnea: Åka skidor.
Markus: Göra snögubbar och åka pulka.
Nina: Bygga snögubbar.

Anna Hasselqvist
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Blågruppen

Lärare
Stina Käll
Assistent
Elever
Annika, Ann-Sofie, Axel, Conrad, Ella, Enzo, Joakim,
Johanna, Karolina, Linus, Maja, Mikael, Oliver,
Stephanie, Vilma

I den blå gruppen har vi talat om vatten. Vilken
form av vatten tycker du är roligast att leka i?
Vatten, snö eller på is?

Johanna
kompisar.

tycker

om

att

bada

med

sina

Vilma tycker bäst om is och att åka skridskor.

Axel tycker både om att leka i snön och att
simma i vatten.

Linus tycker om snö och att göra snögubbar
tillsammans med sin bror.

Maja tycker om när hon och Adam bygger
snögubbar.

Joakim tycker om is och skridskor.

Karolina tycker om att crawla i vattnet.

Annika tycker om att simma i havet.

Ann-Sofie tycker om att simma i havet.

Conrad tycker om att leka i snön.

Oliver tycker om att ha snöbollskrig med sin
storasyster.

Zhiju tycker om att plaska i vattenpölar.
Ella tycker både om att bada och att leka i
snön.

Stephanie tycker om vatten och snö.

Mikael tycker om att leka i sandlådan när det
regnar ute.

Susanna Wallner

Naturtema i Blå gruppen
Vad finns i naturen? Vad gör du i naturen och
vad har du för olika naturminnen? Dessa frågor
återkommer vi ständigt till under detta läsår.

T.ex. vid frågan om de tyckte bäst om att
klättra i träd eller se på TV, så var det bara en
av femton som föredrog inomhusalternativet.

Hittills har vi bland annat jobbat med skog,
svamp, äng, Linné, insekter, Astrid Lindgren,
allemansrätt, Mulle, miljö och vatten. Vi har
haft svamp, löv och barr med oss i klassrummet. När eleverna “forskade” om träd
användes löven och barren till deras trädfördjupning.

En annan veckofråga var om de helst skulle
möta Mulle eller ett monster i skogen. Det är
kul att få in fantasi i Naturtemat också. Tidigare
pratade vi om olika naturväsen som älvor,
jättar, vättar och häxor (bokstaven Ää).

Pratar om olika friluftsaktiviteter vid olika
årstider gör vi också. Då är det lätt att utgå
från elevernas egna erfarenheter som de delar
med sig till de andra barnen.
Vi kommer att fortsätta att ha tema varje
lektionstillfälle som passar ihop med veckans
bokstav. Närmast blir det fåglar, får och frön.
Sen kommer vi att jobba men många andra
djur i naturen, däggdjur, fisk och småkryp,
liksom växter av olika slag.
Det känns som alla barnen i den blå gruppen
kan relatera till naturen på ett positivt sätt.

6

I sagor finns ofta mycket skog och natur. Vi
kommer att läsa Elsa Beskovs böcker
Tomtebobarnen och Putte i blåbärsskogen. Nu
närmast får barnen höra om fåren Bu och Bä
och deras äventyr att få ner en kattunge från
trädet.
Oavsett vad vi kommer att prata om, titta på,
lyssnat till, skriva om, sjunga, lukta, läsa eller
känna så
ska vi försöka knyta an det till
naturen.
Hälsningar,

Stina Käll

Så här tycker vi...
Om Svenska skolan...

skol

Lite av och till
alla grupperna
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”Den hemma i Sverige är godare. Chicken
McNuggets är godast här.” Hanna, 9 år.

”Det bästa är att äta snack.” Emma, 4 år.

”Blåbärsyoghurt är gott att äta till lunch. Dom
har inte jordgubbsyoghurt.” Johanna, 6 år.

”Det bästa är rasten!” Aksel, 9 år, Karolina, 7 år
och Maja, 7 år.

Om det amerikanska presidentvalet...

”Det bästa är att leka.” Noah, 5 år.
”Det bästa är att sjunga på slutet av dagen.”
Johanna, 6 år.
Om Middle school...
”Det är tråkigt och jobbigt. Dåligt att det inte
finns några raster och stressigt att äta lunch för
ibland måste man hinna gå till sitt skåp.”
Johanna, 11 år.
Om att åka skolbuss...
”Bra, jag gillar det. Jag sitter och pratar med
kompisar.” Yinjin, 10 år.
”Jag åker bil till skolan och går hem. Det är
bättre.” Isak, 12 år.

”Jag vet inte så mycket om det. Pappa får mig
att titta på det ibland. Det är bra om det blir
någon som är annorlunda, en kvinna eller en
färgad.” Felicia, 13 år.
”Jag tycker inte om George Bush.” Emma, 10
år.
Om att bo här i Seattle...
”Det är lite bättre att bo i Sverige, för där går
man mindre i skolan.” Annicka, 7 år.
”Det bästa är när det snöar och att kunna åka
till ”rivers”och simma.” Ann-Sofie, 7 år.

Susanna Pehrson

Om amerikansk skolmat...

Redo för nästa läsår?
Välkomna till skolstart söndag 7 september
2008 klockan 10.00. Vi kommer först ha lite
allmän information och presentation av årets
lärare. Efter det blir det vanlig lektion och vi
kommer sluta klockan 12.30 som vanligt.
Årsmötet kommer troligen hållas söndag 16
september 2008 klockan 11.00. Vi ordnar med
film och filmgodis för barnen. Efter mötet
kommer det finnas smörgåsar till de vuxna.

Eftersom datum och tid fortfarande är
preliminära ber jag er hålla ögonen öppna efter
kallelsen som kommer i augusti.
Trevlig sommar önskar,

Anna Hasselqvist
Ordförande
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Gula
gruppen
Nu är det återigen dags att
summera ett år som gått. Det
har varit ett händelserikt och
speciellt år med tanke på att
Svenska skolan hunnit fylla 10
år. Då, 1998, hade vi bara två
små grupper: blå och gula.
Numera har vi fem grupper
och i vår nuvarande gula grupp
går det fler elever än vad hela
skolan hade vid starten. 17
elever har vi närmare bestämt
varit under året. Under några
veckor var vi 19 elever när
Aksel och Ronya började efter
jul men sen slutade Max och
Mica så då var vi 17 igen. I
gula gruppen går elever i
åldrarna 7-10 år.
Anna Lovell som assistent har
varit ett välkommet tillskott.
Med två vuxna i gruppen har vi
tid att läsa individuellt med
alla barn samt också tillfälle
att ge mer enskild hjälp.
Karolina till vänster, Hanna N till
höger, och Sophia i trollet vid vårt
besök på Nordic Heritage Museum.
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Lärare
Stina Cowan
Assistent Anna Lovell
Elever
Aksel, Alexander, Annika, Christopher, Clara, Eric,
Hanna L, Hanna N, Ida , Karolina, Louise, Marcus,
Matilda, Nicklas, Ronya, Simon, Sophia

Under året har vi bl a arbetat
med vikingatiden. Att vikingarna inte bara plundrade, att
de inte hade horn på sina
hjälmar samt att vikingamat
kunde vara förvånansvärd god
vet eleverna numera. Vi har
också studerat runor, asatro
och lärt oss vad vikingarna
hade på sig. Vikingatiden som
är en relativt kort historisk
period lämpar sig bra för
undervisning när man har
begränsad tid som vi ju har
med våra 2½ timmar i veckan.
Det är en överskådlig tids-

period vilket gör att vi hinner
vara ganska grundliga.
Tack vare Nordic Heritage
Museum har barnen också fått
chansen att prova ”riktiga”
vikingakläder, vapen, smycken
och hjälmar. Vi lånade deras
vikingakoffert och barnen
hade, som synes, mycket roligt
med innehållet i den.
En dag lagade vi vikingamat
som visade sig bli riktigt god
(se recept). Visserligen lagade
vi maten på en elektrisk spis
och inte över öppen eld, men
vi åt alla ur en gemensam
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Tunnbröd
Kornmjöl (vi använde vetemjöl)
Vatten
Blanda till en deg och kavla till tunna
plattor. Grädda över eld eller i stekpanna.

Rotfruktsgryta
2 kålrötter
1 palsternacka
½ vitkålshuvud
smör att steka i
2 dl färska kryddor (vi använde basilika
och oregano)
fläskkött
honung
vatten
Skär allt i bitar. Lägg i gryta och låt
puttra tills rotfrukterna är mjuka.

gryta med
vikingavis.

varsin

sked

på

Förutom vikingatiden har vi
jobbat med stavning, ordförståelse, läsförståelse och fri
skrivning. Läxorna har varierat
mellan stavningsläxor, skrivuppgifter och veckans ord.
Varje månad har eleverna läst
en bok och skrivit en bokrecension. Barnen har också
börjat skriva egna berättelser
enligt skrivprocessens princip.
Den utgår från att eleverna
bygger på sina berättelser i
etapper med feedback från de
andra eleverna och mig.

Vi har förstås också deltagit i
skolans naturtema och pratat
om svampar, bär, blommor,
fåglar, Linné, allemansrätt och
naturens kretslopp. I vintras
pratade vi om hur djuren
överlever i kylan och snön och
hur spåren ser ut efter olika
djur. På naturdagen fick
barnen träffa Skogsmulle och
på friluftsdagen fick de prova
något av det svenskaste som
finns, nämligen orientering.

Jag önskar er alla en riktigt
skön sommar. Vi ses i höst!
Vänliga sommarhälsningar,

Stina Cowan
Skogis han satt på min stol.
Skogis han såg när jag gjorde julkort.
Skogis lekte med våra hundar. Han åt
min lussebulle.
Han hälsade på min mormor och
morfar.
— Eric, 9 år

Eleverna har turats om att ha
med sig björnen Skogis hem.
Se här intill vad Eric gjorde
med Skogis när det var hans
tur.
Nu lider terminen mot sitt slut
och eleverna får snart njuta av
ett välförtjänt sommarlov.
Foto: Stina Cowan
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Brandgula
gruppen
Vem fyllde 300 år förra året? Och vem var
först i Europa med att odla banan?
Svaret är Carl von Linné. I hela Sverige har han
uppmärksammats under sitt jubileumsår, så
även i svenska skolan i Seattle.
De flesta känner nog bäst till Linné som
”blomsterkungen” och för hans unika sätt att
dela in och namnge vår flora, men Linné var
nyfiken på nästan allt och intresserade sig även
för djur och mineralriket. Carl von Linné var
inte bara botaniker, han var även läkare,
pedagog och zoolog.
Blomman Linnea, som är Smålands landskapsblomma, har döpts efter Linné.
Vi i brandgula gruppen är också nyfikna, så
under hela läsåret 2007-2008, när vi arbetar
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Lärare
Kicki Ek och Mariana J Näslund
Assistent Sofia Jonsson
Elever
Adam, Akiva, Camilla, Carl, Eliane,
Emma, Erica, Felicia, Hanna, Isak,
Johanna, Julian, Lucas, Marcus,
Oliver, Teo, Yinjin
med vårt naturtema, följer den brandgula
gruppen Carl von Linné på hans resor och lär
oss om hans liv och arbete.
Träning i vardagen
Att organiseras sig utifrån bokstavsordning,
ålder och längd är en rolig samarbetsövning
som den brandgula gruppen har gjort tillsammans. Det var inte helt lätt!
För många var det svårt att hitta de svenska
orden, men det var en bra träning på att säga
sin ålder på svenska. Så forstsätt träna på
dessa vardagliga saker hemma.
Hälsningar från

Kicki och Mariana
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Att läsa är toppen!
Under läsåret 2007/08 har brandgula gruppen
bl.a jobbat med att få alla elever att läsa fler
böcker samt skriva bokrecensioner.
Vi har försökt att utveckla läsförståelsen genom
lite mer utvecklande frågor kopplade till den
bok man läst. Huvudpersonens karaktär, vilken
typ av bok man just läst och vilka känslor den
väckte hos en själv kan vara intressant att
fundera över och även att diskutera med sina
skolkompisar. Vi har läst massor av olika böcker
av olika författare; klassiska äventyrsböcker,
Astrid Lindgren böcker, de ständigt lika
populära Sune-böckerna och mycket mer…
Vi har tillsammans gjort en boktoppslista över
terminens lästa böcker. Varje barn har gett 1-5
stjärnor till sin lästa bok. Bara fyra böcker fick
full pott!

Fem stjärnor = populärast var:
Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren
En försvunnen värld av Sir A. Conan Doyle
Fredda 10 år av Helena Dahlbeck
Sune och Mamma Mysko av Anders
Jacobsson och Sören Olsson
En härlig lässommar önskar

Kicki & Mariana
tillsammans med den brandgula gruppen

Det virtuella biblioteket–
nu är det här!
Numera kan du gå in på t.ex. Stockholm
Stadsbibliotek (eller något annat bibliotek i
Sverige) on-line och låna en bok fastän du
befinner dig i USA. Har du inte ett lånekort så
är det bara att ansöka om ett. Därefter kan du
börja låna på direkten!
Du kan ha boken på din dator, i-pod eller
handdator/mobiltelefon i en månad och lyssna
på den eller läsa den. Du har till och med
möjlighet att låna hem musik på samma sätt.
Utbudet är lite begränsat men kommer att
byggas ut. Tänk vilka möjligher detta ger oss
som bor utomlands – vi kan läsa aktuella
svenska böcker och lyssna på ljudböcker och
musik utan det besvär det innebär att köpa den
över nätet eller behöva be någon vi känner att

ta med den från Sverige. Det är dessutom helt
gratis!
Gör så här:
•

Gå till e-bibliotekets hemsida www.elib.se/
bibliotek.

•

Sök och välj den bok du vill läsa.

•

Klicka på "Låna boken".

•

Logga in med ditt lånekortsnummer.

•

Klicka på "Hämta hem bok".

•

Adobe Reader eller Mobipocket reader
öppnas och du kan börja läsa boken.

Lycka till och fortsätt läsa mycket böcker,

Mariana
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Bibliotek

Ja, så
börjar skolåret
lida mot sitt slut och
Biblioteksregler
årets stora inventering
av vad vi har i våra bokVad får jag låna i sommarlån?
skåp närmar sig med
stormsteg. Jag ber alla
Du får låna
barn och föräldrar att gå
• 4 böcker eller
igenom skolväskan, bokhyllorna och
• 2 böcker + 2 serietidningar eller
kanske till och med titta bland era egna
serietidningar och dvd-er och se om ni
• 2 böcker + 2 DVDer eller
har glömt att lämna tillbaka något till
• 2 böcker + 2 video eller
biblioteket. 1 juni var sista gången att
• 2 böcker + 2 CD/CD-ROM-skivor eller
lämna tillbaka allt för att få göra
• 2 böcker + 2 musiksagor eller -kassett
sommarlån, vilket man kan göra om
skolavgiften för höstterminen 2008 är
betald. Sommarutlåningen sker under
skolavslutningen 8 juni och då får man
låna dubbelt så mycket som vanligt. Alla annan Under året har vi fått ytterligare några
utlåning är då avslutad för året.
donationer från familjer här i skolan. Det är
Om ni glömmer att lämna tillbaka något under alltid lika roligt att ni föräldrar tänker på skolde sista två gångerna i juni så kommer jag att biblioteket när barnen “växer ur” sina svenska
skicka en påminnelse per email och då behöver böcker. Ett stort TACK till våra donatorer:
ni skicka era böcker/tidningar/dvd/cd etc. med familjen Grabski, familjen Ström, familjen
Priority Mail hem till mig före 1 juli. Därefter Sundström, Lena Powers, Carolyn and Bob
räknas de som förlorade och måste ersättas till Purser (VASA) och en okänd donator.
en kostnad av DVD $30, böcker $25, CD $15,
tidningar $5. Det verkar kanske högt men med
dagens dollarkurs kostar det en hel del att
ersätta dem, det är speciellt tråkigt att förlora
filmerna eftersom vi sällan får in nya.

Efter det här uppropet om att få in allt
utestående material från biblioteket vill jag bara
önska alla elever och föräldrar en riktigt skön
lässommar i hängmattan!

Malin Jonsson, bibliotekarie

Skoltröjor, västar och väskor
Skoltröjor/västar

Tröjorna och västarna är av god kvalité och
har
skolföreningens
logo
broderad
på
framsidan. De finns i många olika färger. Mer
information finns på vår hemsida. Kontakta
Anna Lovell för beställningar.
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Skolväskor

Skolväskan är i stadig off-white kanvas med
mörkblå
skoning
och
handtag.
Skolföreningens logo är tryckt på ena sidan. Alla
nya elever får en skolväska i gåva, och vi
säljer extra väskor för $12.

Den 5 maj var det dags för Svenska Skolföreningens årliga friluftsdag. Strålande solsken
och fantastiskt väder bidrog till att göra denna
dag extra lyckad, tillsammans med bra upplagda aktiviteter, mumsiga grillade korvar och
massor av glada barn och föräldrar.
Vi möttes upp klockan 10 på morgonen på
Farrel McWhirter Farm i Redmond, samma fina
park som vi hade Naturdagen i tidigare i höstas.
De mindre barnen gick tipspromenader i små
grupper tillsammans med en förälder, medan
de äldre barnen orienterade en bana som fanns
sedan tidigare uppsatt i parken. De allra minsta
barnen hade sina egna aktiviter.

Tipspromenaden hade många frågor om den
svenska allemansrätten och barnen var väldigt
duktiga på att svara på dem. Maja, Carolina,
Stephanie och Vilma från den blå gruppen
sprang snabbt mellan tipsfrågorna och hojtade
ut svaren till varandra. De var alla överens om
att frågorna var lätta, efter att ha pratat mycket
om allemansrätten i klassrummet. Efter att alla
stationer var avklarade gick banan förbi en
hage med hästar, där barnen fastnade en lång
stund och klappade ponnies.
Barnen i brandgula gruppen uppskattade orienteringen, men önskade sig en mer utmanande
bana till nästa år. Orientering är en aktivitet
som är roligt att kunna erbjuda, någon mer
svensk sport är svårt att tänka sig. Det vore
roligt att kunna utveckla detta till nästa år, så
att det blir en bana där kompasser är nödvändiga för att hitta kontrollerna. Gula gruppen
orienterade också, på en enklare bana. De var
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uppdelade i grupper om 3–5 barn med en
vuxen i varje grupp.
Familjen Norén, Per, Ulrika och hennes syster
som var på besök, skötte korvgrillningen och
lyckades med konststycket att inte bränna
några korvar. Korv med bröd fanns i mängder
och alla åt tills inte en smula mer gick ner.
Därefter var det dags för brännboll och fotboll.
Barnen fick själva välja vad de ville spela. Fotbollsgruppen delades upp i två åldersgrupper så
de yngre barnen inte skulle bli översprungna av
de äldre. Brännbollen organiserades av Per
Norén och barn i alla åldrar samsades i lagen.

Alla fick så många slag de behövde för att träffa
bollen och hade jättekul. De äldre barnen som
valt fotboll spelade en hård match mot
föräldrarna. Staffan Pehrson, ansvarig för
aktiviteten, konstaterade att föräldrarna vann
en knapp seger, men endast efter att de
kämpat så att svetten rann om dem. De yngre
barnen som valt fotboll organiserades i två lag
av Karin Strong och spelade en fantastiskt jämn
match där alla på slutet var segrare.
När friluftsdagen var slut och vi alla gick tillbaka
mot bilarna var den gemensamma uppfattningen att det varit en fantastiskt lyckad dag!

Susanna Pehrson
13
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Lucia
I december var det dags för
traditionsenligt svenskt luciatåg för
eleverna på svenska skolan och deras
familjer. Först ut var luciatåget på
Nordic Heritage Museum den andra
advent och därefter firade vi lucia
igen på skolans julavslutning.
Luciafirandet har blivit en hörnsten i
vår svenska skola och något jag är
glad över att vi hållit fast vid.
Från att ha varit något som mest
uppmärksammats av skolans familjer
har vårt luciatåg utvecklast till
höjdpunkten på Nordic Heritage
Museum’s årliga ”Christmas in
Scandinavia”.
Barnen var som vanligt jätteduktiga
och när mörkret sänkt sig i museets
auditorium, de levande ljusen tänts
och ”Natten går tunga fjät” långsamt
ökade i styrka ju närmre luciatåget
kom, var vi nog många som fick
starka Sverigekänslor. Att lussa är så
starkt förknippat med svensk kultur
och jag är glad att våra barn har
möjlighet att vara med i ett “riktigt”
svenskt luciatåg varje år.
Lika “riktigt” är det på skolans eget
luciatåg. Då är även de yngsta
eleverna med och på äkta svenskt vis
har vi flera små och stora lucior. Efter
julfestens luciatåg är det dags att
lägga undan lucianattlinnen, tärnljus,
glitter och stjärngossestrutar till nästa
år då vi återigen sjunger ”Natten går
tunga fjät”……

Stina Cowan
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Julgransplundring med

”Nu är glada julen slut, slut, slut...”
Sången skrålades ut, högt och ljudligt, på
Swedish Cultural Center den första söndagen i
januari och strax därefter kunde amerikaner
på pannkaksfrukost se glada entusiaster
slänga ut en gran på framsidan. Om någon
undrar vad det var som utspelade sig, så var
det julgransplundringen som Svenska skolföreningen hade tillsammans med Svenska
Kulturförbundet den 6 januari.
Omkring 50 barn och föräldrar träffades efter
skolan i förskolans rum. Mitt i rummet stod, till
barnens förtjusning, en gran klädd med godis.
Alla hälsades välkomna och sedan började vi
dansa runt granen. Små grodorna, Räven
raskar över isen, Jungfru skär och många
andra traditionella sånger avlöste varandra.
Stämningen var hög, barnen var uppspelta
och rummet varmt. Vi avslutade sång- och
dansstunden med Björnen sover, för att sedan

ta en kort paus och svalka oss med juice och
vatten.
Barnen började vid det här laget bli otåliga så
vi lät dem plundra granen kort därefter.
Konstigt nog välte inte granen och alla barn
fick massor med godis. Därefter var det dags
för det traditionella utkastandet vilket skedde
med sång. Alla verkade glada och nöjda och
det blev en mycket bra avslutning på första
lektionstillfället för året.
Ett stort tack till Svenska Kulturförbundet som
bland annat klätt granen med polkagrisstänger! Detta var första gången vi hade
julgransplundring ihop, men antagligen inte
den sista.

Anna Hasselqvist

Hembakat och lotteri
I samband med luciafirandet på Nordic Heritage
Museum 9 december passade Svenska Skolföreningen på att sälja hembakade bullar,
lussekatter, kakor och hemgjord glögg. Fundraisingen var en succe och innan dagen var slut
var bordet med bakverk och glögg tomt.
Vinsten går till skolkassan som bekostar
barnens aktiviteter.
Ett stort tack till alla er som hjälpte till att
baka, samt till er som hjälpte till med försäljningen!
Söndagen därefter, på skolans julfest, hade vi
ett lotteri med många fina priser. Lotterna gick
åt som smör i solen och vinsten från denna
fundraising går givetvis också till skolkassan.
Tack till alla som donerade priser och till de
som på ett eller annat sätt hjälpte till med
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lotteriet. Tack också till alla barn som hjälpte
mig att dra vinstlotterna!

Anna Lovell
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Nu är det hög tid att boka in er för Svenska
Skolföreningens campinghelg!

också
en
"mekanisk
musikfestival"
Leavenworth helgen vi är där.

Årets campingresa går till Leavenworth 15 - 17
augusti. Campingen heter Pine Village KOA och
ligger vid vackra Wenatchee River. Där finns
bland annat lekplats, pool, bastu och gratis
trådlöst Internet.

Mycket att göra alltså! Och bara två timmar
från Seattle! Visst ska ni med?

Campingen har gratis buss till och från
Leavenworth, så vi kan dessutom njuta av en
(tysk?) öl eller två på stan. För de som inte vill
shoppa, dricka öl eller spela på de tre
minigolfbanorna hela helgen, så finns det
underbart vacker natur runt omkring. Det blir
en (frivillig) hajk på lördagen och resten är ”fri
tid” att göra vad man vill. Vi brukar grilla
tillsammans på lördagkvällen, med lite pinnbröd
och s'mores.
Leavenworth är en söt liten stad i bergen helt
byggd i bayersk stil — ett måste att besöka om
man bor i Seattle. Under augusti visas "Sound
of Music" på utomhusteatern. Med bergen som
bakgrund känns det som om man förflyttats till
alperna och är en del av föreställningen. Det är

i

Priser:
Stora tältplatser kostar $54 per natt
• Tvårumsstugor (med luftkonditionering)
kostar $89 per natt
• Enrumsstugor kostar $79 per natt
•

Priserna gäller för två vuxna och barn under
fem år. Barn 5-17 år betalar ca $5 extra.
Titta gärna på www.KOA.com och skriv 47103 i
sökrutan. Info om Leavenworth finns på
www.leavenworth.org.
För mer info och intresseanmälan, maila eller
ring!

Mari Orvendal
Campingplanerare
mari_orvendal@hotmail.com
(425) 283-9523

Sofia och Erica Jonsson
samt Kevin Powers på
camping med skolan 2001
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Intervjuer

Lena Powers intervjuade elever, föräldrar och
lärare om Sverige och Svenska Skolföreningen.

Vilka lärare har du haft genom åren?

Camilla, snart 15 år

Hur ser du på nästa skolår, vad vill du
göra?

v
Ele

Camilla började i Svenska Skolföreningen när hon var fem år
gammal och är vår enda elev som varit
inskriven varje skolår som skolan funnits.
Camilla har gått i alla grupper utom förskolan,
som startades när
Camilla redan börjat
i skolan. Camilla har
tre yngre bröder;
Isak, Simon och
Linus, en svensk
mamma
och
en
amerikansk pappa.

Vad har skolan
betytt för dig och
din familj?
Här får jag träffa
kompisar som jag
inte träffar så ofta.
Det är bra att få
lära sig svenska fast
man inte bor i Sverige. Jag kan skriva brev och
prata med svenska släktingar. Vår familj har
träffat flera familjer och fått vänner vi umgås
med som vi kanske inte hade träffat annars.
Min mamma och jag pratar svenska ibland när
vi vill kunna tala “hemligt” med varandra. Det
är också bra att kunna svenska ordentligt om
jag vill gå i svensk skola senare.

Hur ofta åker du till Sverige?
Vi åker varje vår, ofta på påsklovet. Vi har släkt
i Sverige och vi brukar åka till Ängelholm. Där
leker vi mycket utomhus, det är så bra i
Sverige för det finns cykelvägar att vara på, så
det är lättare. Vi brukar kunna gå till affären
själva och handla och då är det bra att kunna
svenska.

Lena, Stina C, Louise, Zoki, Mariana och Kicki.

Min mamma och jag pratar om det. Jag vill
kanske gå i brandgula gruppen ett år till eller
vara praktikant som Sofia.

Teo, 14 år

v
Ele

Teo började i svenska skolföreningen när den funnits i två år.
Teo har en bror, Lucas, 11 år, och en syster,
Ella, 7 år, en svensk pappa och en amerikansk
mamma (som talar
svenska),
och
i
familjen finns även
fosterbarnet Viktor,
18 år, och snart även
Ving, 17 år.

Vad
har
skolan
betytt för dig och
din familj?
Den betyder mycket
för vi pratar svenska
mer och lär oss mer
om svensk kultur och
traditioner. Vår familj
gör
något
tillsammans efter skolan på söndagarna vilket jag
gillar. Ibland går vi på restaurang eller fikar
tillsammans. Vår familj har fått många svenska
vänner genom skolan. Alla får vara med i
skolan, den är mer kreativ och avslappnad än
den amerikanska.

Har du något roligt minne?

Vad är ditt roligaste skolminne?

Jag tycker det är roligt när man får ta med sig
ett föremål och gissa dess historia. Det var
skojigt när Lukas tog med sig en banan, från
sin matsäck, eftersom han glömt bort att ta
med något speciellt hemifrån. Det blev ett
färskt minne!

Det är när jag var lucia julen 2004.

Vilka lärare har du haft genom åren?
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Stina C, Louise, Zoki, Mariana och Kicki.

Hur tror du att du kan få användning av
svenskan?
Om jag vill kan jag flytta till Sverige, eller
Norge, eftersom jag kan språket, en del historia
och geografi. Om jag vill kan jag studera i
Sverige.

Hur ofta åker du till Sverige?
Vi åker oftast vartannat år. Vi brukar träffa
släktingar och pappas gamla skolkompisar. Det
är kul och jag gillar det svenska godiset.

Amanda, 19 år.

v
Ele

Amanda har varit med i skolan
sedan starten. Först som elev i gula
och brandgula gruppen, sedan som assistent i
förskolan och lila gruppen. Hon har en bror,
Kevin, 15 år, en svensk mamma och en
amerikansk pappa.

Vad
har
skolan
betytt för dig och
din familj?
Min mamma startade
skolan med Stina,
utan dem skulle vi
inte ha en svensk
skola här! Om inte
jag hade
gått i
skolan skulle jag inte
kunna prata så bra
svenska.
Eftersom
jag gått i svensk
skola
kan
jag
fortfarande läsa och skriva svenska och jag
skriver ofta till mina svenska kompisar i
Sverige.
För vår familj har de svenska
kompisarna blivit mer som en familj, eftersom
vi inte har någon familj här. Vi har en djupare
kontakt med dem än flera av våra amerikanska
vänner.

Vad betyder
svenska?

det

för

dig

att

du

talar

Jag kan flytta till Sverige om jag vill och leva
där. Jag tror jag vill bo i Sverige i framtiden.

Vad
har
varit
Skolföreningen?

roligt

i
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Det har varit roligt att vara assistent i skolan.
Det är intressant att se alla andra barn lära sig
svenska och jag har blivit mer intresserad.
Eftersom jag har varit assistent har jag också
blivit erbjuden andra jobb, som svensklärare på
ett läger tex.

Har du något roligt minne?
Mina bästa minnen är då vi spelade pjäser i
gula gruppen och då jag fick vara lucia.

Vilka lärare har du haft genom åren?
Stina, Louise och Zoki.

Hur ofta åker du till Sverige?
Vi brukar åka ungefär vartannat år, men ibland
har det blivit varje år.

Jonas Näslund

Fö

er
d
l
rä

Jonas är gift med Mariana som
är lärare i brandgula gruppen
sedan tre år tillbaka. De har tre barn, Oliver, 7
år, Louise, 9 år, och Emil, 13 år. Jonas kom till
Seattle på kontrakt med Ericsson.

Vad har skolan betytt för dig och din familj?
Skolan är ett utmärkt
sätt
att
skapa
svenska
vänskapsband
och
vänner
genom. Naturligtvis
är skolan viktig också
för att kunna bevara
språket, kulturen och
traditionerna
under
tiden man bor utomlands.

Har du något roligt
minne?
En rolig upplevelse
var när jag var
läsförälder och läste högt i min dotters klass.
Jag såg hur otroligt stolt hon var att ha sin
pappa där.

Monika Claassen och Katrine
Jensen
Monika har två döttrar i skolan, Frida, 6 år, och
Elsa, 4 år, och William som är under året.
Katrine har dottern Hedda, 5 år, i skolan samt
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nyfödda Bella. De är båda svenska tjejer gifta med
nordamerikanska män: Monikas man Peter kommer
från Kanada och Katrines man Richard är från USA.

Vad har skolan betytt för er och era familjer?

Fö

er
d
l
rä

Svenska skolan har gjort så att våra tjejer talar mycket bättre
svenska. Vi har också fått många svenska familjer som härliga
vänner.

Hur ser ni på era bebisars framtid i svenska skolan?
Våra småbarn kommer garanterat att följa i sina storasystrars
fotspår!

Stina Cowan och Lena Powers
Stina är gift med Bob som är amerikan och har tre barn: Niklas,
10 år, Clara, 9 år, och Hanna, 6 år. Lena är gift med John
har två barn: Amanda. 19 år, och Kevin, 15 år. De är båda
skolelärare i Sverige och startade Svenska Skolföreningen
tillsammans 1998. Stina har arbetat i gula gruppen hela
tiden förutom två korta avbrott när hon var hemma med
nyfödda barn. Lena har arbetat i blå gruppen fram till 2007.

are
r
ä
L

som är amerikan och
utbildade
g r u n d-

Vad har skolan betytt för er och era familjer?
Det har varit en otrolig chans att upprätthålla våra yrkesroller
som lärare i en svenskspråkig skola. Det har gett våra barn en
fantastisk möjlighet att lära sig svenska språket och skriv- och
lästeknik trots att de inte bor i Sverige. Våra familjer har fått ett
oerhört nätverk med svenska familjer som vi nog inte hade träffat
utan skolan.

Vad är era bästa minnen från de sista tio åren i skolan?
Det är nog alla fantastiska temadagar och friluftsdagar som vi
haft och det utan att göra avkall på vår höga ambitionsnivå och
undervisningsmål. En av de roligaste temadagarna var nog Astrid Lindgren-dagen med alla
utklädda barn och kafferep, men det finns många, andra fina minnen!
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Complimentary 1 year membership
to the Nordic Heritage Museum!
The Nordic Heritage Museum is in the midst of the most exciting transformation since its founding in 1980, and we wish to extend a complimentary Museum membership to friends and associates of your organization. We welcome the opportunity to involve more community members during this exciting time, and it’s our hope that your supporters will find much that interests them in the coming year.
In an effort to preserve the story of immigration and promote contemporary Scandinavian art
and culture, we continuously arrange programming designed to enrich and entertain.
Unique amongst U.S. museums, the Nordic Heritage Museum unifies and celebrates
contributions from each of the five Nordic countries. The Museum’s changing exhibit schedule
is quite active, and we are planning a full year of outstanding events. A Museum membership
entitles beneficiaries to visit all temporary and permanent exhibits at no charge, and many special programs are offered for free or at a reduced rate.
After 27 years in its current home, the Museum is embarking on a journey to build a new facility
with the space, location, and stature to engage future generations. Increasing the Museum’s
membership is critical, now and in the future, and we hope that we can count on your support
to achieve NHM’s ambitious membership goals. Your participation is essential to our success;
please help us in our mission to preserve the Nordic heritage in the Northwest for future generations.
We respectfully ask your organization to provide the Nordic Heritage Museum with a mailing
list of your friends or members. The Museum will send a special invitation, directly your supporters, to receive a complimentary membership to the Nordic Heritage Museum. We will only
use your mailing list for this specific promotion and will not share your member list with any
other organization or business. You can be assured that confidentiality of shared information
will be very important to us and the Museum will adhere to any requested limitations for your
mailing information.
Nordic Heritage benefits include:
• Free admission to all exhibits at the Museum
• 10% Members Discount in the Gift Shop
• Access to our growing collection of materials in our Reference Library (by appointment)
• Invitations and reduced admission to many activities
• A quarterly newsletter that outlines planned events for adults and children
• A voice in electing members of the Board of the Nordic Heritage Museum Foundation
So if you want to be part of this and receive one year complimentary membership, contact
Anna Hasselqvist so she can add your name on the list that we will give to the museum. Her email is annahasselqvist@hotmail.com
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10-årskalas!
från Bohuslän, ost med hjortronsylt från Norrland, räkor
och rostbiff från Skåne och
östkusten.
Snittarna serverades av skolans f d elever
Amanda Powers, Karoline
Brasch och Sofia Jonsson, som
numera är assistenter i skolan.

”Oh, vilket party!”
Den 19 april gick den Svenska
Skolföreningens 10-årsfirande
av stapeln. Festförberedelserna hade pågått i månader och
det blev en lyckad fest. Kvällen
började med en välkomstdrink
i Stockholmsrummet på Swedish Cultural Center på Dexter
Avenue, skolförenings ”hem”
under de tio åren som gått.
Svenska
Kulturförbundets
ordförande Jan Petersen och
Svenska Handelskammarens
ordförande Magnus Andersson.
Givetvis hade många föräldrar
slutit upp och det var väldigt
roligt att så många f d
föräldrar också kommit för att
fira. Flera av de personer som
var med redan vid starten för
tio år sedan satt runt borden
och då alla som varit styrelsemedlemmar eller lärare genom
åren ställde sig upp reste sig
minst halva rummet!

En tipspromenad med kluriga
frågor om skolan genom åren
var förberedd av Stina Cowan.
Inte många kunde alla svar,
men vid borden löste man dem
tillsammans och ropade upp
svaren då de gicks igenom
senare under kvällen. Den
levande musiken under välkomstdrinken som framfördes
av vår förra assistent Elsa
Nilsson och hennes kompis var

Tilltugget som serverades hade
tillretts av Malin Jonsson och
representerade Sveriges alla
hörn. Vi hade västkustsallad

Festlokalen hade Anna Lovell
dekorerat vackert i svenska
färger och blommor och i
vimlet av minglande gäster
sågs bland annat den svenska
honorärkonsuln, Lars Jonsson
med
fru
Laurie,
Nordic
Heritage Museums nya chef,
Eric Nelson, Swedish Cultural
Centers direktör RW Clay och
kulturdirektör Kristine Leander,
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ett mycket trevligt inslag.
Festens toastmaster, Eva
Johansson, hälsade alla välkomna att sitta ner till bords.
Vi satt vid tio olika landskapsbord och en del gäster
härstammandes från Skåne
hamnade hos norrbottningarna, men vad gjorde det? Alla
hade kul och fick något att

skol
Middagsbufféns huvudrätt var
inkokt lax, upplagd på en
spegel, serverad med potatis,
löjromssås, sallad, bröd och
ost, allt förberett, bakat och
sammansatt av festkommittén
med hjälp av IKEAs restaurang
som tillagat laxen.

prata om, bl a frågan om
huruvida Lappland är ett län
eller ett landskap? Det finns 25
landskap i Sverige och 21 län
så det kan bli lite förvirrat men
till slut enades vi om att Lappland är ett landskap, och Norrbottens län omfattar en del av
Lappland. Vid andra bord
förenades gamla skolkompisar
och diskussionerna surrade
glatt. Men då Eva Johansson
ställde sig upp som representant för Ångermanland och
ville dela med sig av dess
delikatess, surströmmingen,

gick ett sus genom rummet.
Inte tänker hon väl öppna en
burk här?? Men det gjorde hon
– till allas förskräckelse – med
hjälp av konsuln, och det
visade sig vara ett skämt helt i
gamla svenska universitetsfesters anda, det var nämligen
ingen äkta surströmming
denna gång och alla kunde
andas ut (och in...).

När alla gäster hämtat mat och
satt sig igen var det dags för
skolans två grundare, Lena
Powers och Stina Cowan, att
berätta lite om skolans
tillkomst och historia. Lena
gick tillbaka i tiden till 1997,
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till. Det var ett annorlunda och
underhållande inslag i festen
och många fick en bra
kännedom om det som varit
och om allt arbete som lagts
ner genom åren för att skapa
en så fin skola som vi har idag.
(Läs om skolans historia på
annan plats i Skolbladet.)
Till kvällens fest hade Hillevi
Brasch
sammanställt
ett
sånghäfte som vi sjöng ur och
det blev en och annan
snapsvisa helt i svensk anda.
Vi sjöng också en nyskriven
visa om skolan, med melodin
“Du käre lille snickerbo” som
på
ett
skämtsamt
sätt
beskriver skolan (texten finns
på nästa uppslag). Den har vi
även sjungit med barnen, till
deras stora förtjusning.
Flera tal hölls under kvällen
och för att nämna några så
tackade
Åsa
DanielssonRottsolk skolans grundare för
initiativet att starta en skola i
Seattle och konsul Lars

då hennes familj just flyttat
hit, och berättade om det stora
behov av undervisning i
svenska som fanns bland
svenskarna i Seattle. Stina
berättade om hur hon upptäckt
samma sak då hon flyttade hit
i början av 1998. De två fick
kontakt genom dåvarande
svenska konsuln Jahn Hedberg
och fick snart reda på att en
skola, där Ebba Andermo varit
lärare, funnits men lagts ner i
början av 1990-talet.
Historien om skolans tidigaste
år växte fram genom att
lärare, styrelsemedlemmar och
andra kom upp och berättade
om deras del och bidrag. Vi
fick bland annat reda på hur
grupperna bildats och hur
biblioteket och Skolbladet kom

Jonsson talade om det svenska
samarbetet i Seattle där
skolan och dess föräldrar ses
som en viktig länk. Han berättade också att Sverige
satsar på Swedish Hospitals
100-årsfirande år 2010, då vi
hoppas att till och med det
svenska kungaparet kommer
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hit. Han uppmanade också alla
att samarbeta med Swedish
American
Chamber
of
Commerce och andra svenska
organisationer för att hjälpa till
i planeringen av jubileet.
Vidare tackade Lena och Stina
SCCs direktör RW Clay, som
varit en mycket hjälpsam länk
mellan de två verksamheterna
och bidragit till att det
fungerat så problemfritt.
Givetvis tackade skolans
ordförande Anna Hasselqvist
alla som hjälpt till att anordna
festen och alla personer som
har arbetat hårt genom åren.

rerat tårtan med vår logotyp
kvällen till ära. När vi njutit av
den så tog Håkan och Hanna
Ekström tag i mikrofonen och
ledde festdeltagarna i en
stafett. I svensk festanda gick
det ut på att springa, dricka
och fresta gästerna till glada
upptåg. De utvalda deltagarna
kämpade väl och båda lagen
vann varsin gång. Sedan blev
det bordstafett där gästerna
vid de olika borden skulle gissa
på sånger. Reglerna var oklara
och gästerna högljudda men
till slut hade Håkan och Hanna
valt ut ett lag med tjejer och
ett med killar som hade en
sångstafett sig emellan.
Ett

tjusigt uppträdande presenterades med sång och dans
och tjejerna utsågs till vinnare
och fick blommor i pris.
Musik sattes på för dans men
gästerna ville hellre stå och
prata med nya och gamla
vänner och titta på bilderna
från olika tillfällen i skolans
historia som var sammanställda av Stina Cowan och Åsa
Danielsson-Rottsolk.
Kvällen
blev sen och lyckad och många
gäster sa ”vi ses nästa år
igen!” när de gick ut genom
dörren. Vem vet, festen
kanske kan bli tradition?

Lena Powers

Hon uppmuntrade också nya
föräldrar att engagera sig i
skolarbetet.
Efterrätten
var
svensk
prinsesstårta
med
kaffe.
Hoffmans bageri hade deko-
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Barnens 10-årskalas!
Först gick vi ner till pannkaksfrukostrummet. Där var det
uppdukat till kalas. Det var
olika färger på ballongerna vid
borden. Anna berättade att vi
skulle sitta där det var lila
ballonger.
Jag började med att titta på
alla bilderna som fanns på
väggen och i datorn. Det var
jättegamla bilder på väggen, t
ex när Noah gick i min klass.
På datorn såg jag barn från de
olika grupperna.
Sen fick vi äta tårta och jag åt
två bitar av den goda bananoch chokladtårtan. Det fanns

många jordgubbstårtor också.
Efter det lekte jag kull med
mina kompisar och vi sprang
omkring mellan borden. Vi
lekte leken “sätta svansen på
fröken” också. Alla fröknar
fanns på papper uppe på
scenen och vi fick bindel för
ögonen och sen en tejpbit med
svansen på.
Sen berättade Lena och Stina
om varför vi hade fest på
skolan. Vi fick sjunga den där
sången om hur vi åker till
svenska skolan på söndagar.
Vi fick också göra raketen.
Man klappar i händerna, sen

Till svenska skolan åker vi
Melodi: Du käre lille snickerbo
Text: Stina Cowan & Lena Powers

Till svenska skolan åker vi på söndagmorgonen,
å hela vägen klagar vi att vi vill hem igen.
Svenska skolan hopp fallera och svenska skolan hopp fallerej
är bra å ha, hopp fallera för stackars oss hopp fallerej.
Men rasten den är ganska kul och kompisarna bäst,
och julklapp får vi varje jul och ofta har vi fest.
Svenska skolan hopp fallera och svenska skolan hopp fallerej
är bra å ha, hopp fallera för lyckos oss hopp fallerej.
Friluftsdag och annat kul, det fixar fröken till
Och lånebok det kan jag ta, men bara om jag vill.
Svenska skolan hopp fallera och svenska skolan hopp fallerej
är bra å ha, hopp fallera för lyckos oss hopp fallerej.

fötterna, och sen snabbare,
snabbare och snabbare ooooch
sen låter man mer och mer
tills det blir som en flygande
explosion.
Det sista som hände var att
barnen fick godispåsar. Det
bästa med festen var det vi
fick äta, tårtan, juicen och
godiset. Det var ett bra 10årskalas!
Ludvig Käll, 6 år
Lila gruppen
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Svenska Skolföreningens
historia

1998-2007
Lena Powers har skrivit om Svenska Skolföreningens historia, som vi även hade tillfälle att lära oss
mer om under tioårsjubileet i april!

Början
Jag flyttade till Seattle sommaren 1997. Genast
saknade jag svenskundervisning för mina barn,
då 4 och 8 år, men också för mig själv som
utbildad lärare. I Sverige hade vi gått i engelskundervisning med engelsktalande barn. Varför
inte starta något sådant här, tänkte jag. Jag
kontaktade de svenska barn vi träffat och bjöd
in dem till mitt hem. Ryktet spred sig och snart
hade jag ett femtontal barn som kom en gång i
veckan. Efter några månader ringde en svensk
lärare, Stina Cowan, som då var nyinflyttad i
Seattle. Vi träffades och diskuterade att starta
en svensk skolförening.
Stina hade jobbat i flera skolföreningar
utomlands. Med hennes erfarenheter av svensk
utbildning utomlands och våra svenska skolerfarenheter tog vi kontakt med Skolverket i
Sverige. De hjälpte oss med det praktiska att
starta upp vår svenska skolförening. Vidare tog
vi kontakt med Ebba Andermo, som vi hörde
haft en svensk grupp här i Seattle tidigare. Den
visade sig nedlagd sedan 6-7 år, men Ebba gav
oss både användbara tips och en del undervisningsmaterial.
Nästa steg var att hitta lokal. Vi tog kontakt
med det svenska kulturcentret i Seattle, som
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var mycket positiva till att vi kom dit med vår
undervisning och gav oss ett bra avtal. Nästa
problem var tid. I Seattle har vi mycket
besvärlig trafik och våra elever kom från alla
olika stadsdelar. Vi enades efter mycket
diskussion om att starta på söndagseftermiddagarna då trafiken är minimal. Efter några
år flyttade vi det till kl 10.00 på söndagar som
verkar fungera bäst för alla. Framför allt
konkurrerar vi inte med sport och läxor och
barnen är pigga och hinner göra annat efter
skolan eftersom vi slutar redan 12.30. Vi har
alltid en söndag i månaden ledig.

Öppet hus
från skolvärlden och våra kontakter med andra
skolföreningar i USA hade gett oss information
att skolföreningarna kan utvecklas lite hur som
helst.
Vi ville lägga tyngdpunkten på svensk undervisning, utveckling av språket och hög kvalité
från början. Vi styrde bort från pyssel och
socialt umgänge och tog kontakt med andra

Första blå gruppen med sin lärare Lena.

I augusti 1998 startade vår skolförening med
ett öppet hus. Vi hade ca 20 elever som kom
och ville börja. Kul! Vi startade med två
skolgrupper som vi döpte till blå och gula
gruppen, efter svenska flaggans färger. En av
våra föräldrar hade kontaktat IKEA i Seattle
som var mycket positiva till vårt initiativ och
valde att stötta vår skolförening. Vi kunde
bjuda föräldrarna på kaffe och barnen på saft
med svensk kaka på öppet hus och köpa in en
del startmaterial vilket var en bra början. Vi tog
sedan ut en skolavgift för varje elev.

Styrelse
Vi fick en grupp föräldrar som var intresserade
att bilda en styrelse, vilket var nästa steg. Jag
var ordförande och Stina vice ordförande till en
början eftersom vi var mycket måna om att vår
skolförening skulle bli så perfekt den kunde —
vi ville göra allt rätt! Vi hade ju erfarenheten

svenska föreningar i Seattle för ett samarbete
om fester vid midsommar, nationaldag, lucia
och jul. Vi ville heller inte konkurrera och göra
samma saker som dem och ville att de skulle
veta det. Det kändes som vi fick ett bra samarbete och erkännande direkt. Och när barnen
kom till svenska skolföreningen i Seattle skulle
det bli svensk undervisning i första hand.
Barnen ville leka, upptäckte vi snart och la in en
halvtimme med högläsning och rast, ett mycket
viktigt inslag i skolan.
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Styrelsen bildades och visst var det många
turer innan vi kom fram till vår modell. I
samarbetet med SWEA (många lärare, styrelsemedlemmar och föräldrar är ju Sweor) tog
styrelsen en bra form. Vi hade SWEAs f d
redaktör i vår styrelse, Åsa Danielsson Rottsolk
och hon drog igång vår skoltidning Skolbladet.
SWEAs f d sekreterare, Hillevi Brasch tog tag i
sekreterarrollen men blev sedermera vår första
riktiga ordförande som ledde skolan i 2 1/2 år
då vi la viktiga grunder för skolan. Vår kassör
tog sig an uppdraget att göra skolan till en 501
(c)(3)-förening, vilket innebär att man är en
ideell förening dit donationer är avdragsgilla.
Detta ökade donationerna även från privatpersoner. En av våra föräldrar, Michael Heijier
ville ge skolan extra stöd och donerade en
större summa som vi satte i en fond för att
användas till bidrag till skolavgifter till familjer
som behövde hjälp ekonomiskt, utan att ingen
förutom kassören vet vem som stöds av
fonden. Vi tog reda på vad som gällde för oss
med lagar och annat arbetsgivaransvar i staten
Washington. Dessa följer vi noggrant, bl a kan
ingen arbeta med ekonomisk ersättning i
skolföreningen utan ordentligt arbetstillstånd i
USA. Inga löner utbetalas i Sverige utan allt
deklareras här.

kassettband, dataspel, serietidningar och faktalitteratur. Vi rensar bort trasiga, dåliga, gamla
böcker och ser till att biblioteket är uppdaterat,
aktuellt och snyggt. Detta kan inte göras utan
en bibliotekarie och vi har haft turen att ha
många engagerade föräldrar som delat på detta
arbete under åren. På senare år har vi kunnat
ha en avlönad biblotekarietjänst vilket gör att
biblioteket fungerar ännu bättre!

Bibliotek

Förskolan och lekgruppen

Redan under första året startade vi ett
bibliotek. Som dotter till en bibliotikarie drev
Stina den frågan och såg till att det blev ett
”riktigt” bibliotek. Vi har bibliotekarie, låneböcker med riktiga lånekort, och vi går till
biblioteket varje gång vi har undervisning. Vi
samarbetar naturligtvis med Stinas mamma
som ger oss tips på vad svenska barn läser och
lånar och ser till att köpa in de böckerna.

Våra styrelsemedlemmar med små barn ville att
vi skulle starta en förskola, så det tog vi oss an.
Vi provade olika åldrar men enades om att 3-5
år var bra. Förskolan träffas varannan gång vi

Vi får många donationer, både från familjer och
företag. Under skolföreningens andra år
donerade IKEA Seattle pengar till böcker till
vårt bibliotek som vi sedan inhandlade i Sverige
när vi var hemma på besök. Skolföreningen är
medlem i Riksföreningen Sverigekontakt och får
bokpaket från dem och vi har även hämtat
böcker hos dem i Göteborg.
Nu har vi så många böcker och filmer att vi har
tre stora rullskåp som vi fått av IKEA Seattle
och som vaktmästaren på Swedish Cultural
Center låter oss ha i ett förvaringsrum. Vi har
utökat biblioteket med DVD-filmer, VHS-filmer,
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höras i skolan. Alla föräldrar turas om att läsa
för skolgrupperna så de får höra olika dialekter.

Skolan växer

Röda gruppen hösten 2002

har skola och det drivs som ett föräldrakooperativ. Tre föräldrar undervisar och de andra
hjälps åt med mellanmål och ett litet
pysselarbete i slutet av lektionen.
Stina Cowan hade en bebis vid denna tid och
hon drog igång svenska lekgruppen, där
svenska föräldrar med små barn under tre år
turas om att träffas hemma hos varandra.
Denna grupp ligger utanför skolföreningen men
blir en sluss in till skolan med nya elever.
Genom SWEA får mammorna information om
att gruppen finns. Nu har man så många
småbarn i lekgruppen att man delat den i två
grupper, en i Seattle och en på östsidan.

Efter tre år började vi se en ökning av antalet
elever. Nyinflyttade fick information om skolan
via arbetskamrater (på Ericsson, Microsoft m
fl), konsulatet, IKEA och genom andra svenska
föreningar i Seattle. Alla de svenska familjerna
vi visste fanns kom nu till skolan med sina
barn. Kanske hade de velat se hur skolan
utvecklades först? Vi tog fram en informationsbroschyr och började lägga ut Skolbladet på
strategiska platser, vi annonserade i Seattle
Times och satte in annonser i andra svenska
organisationers tidningar. Vi har en stående
annons i SWEA-Bladet och både Nordic Heritage
Museum och SWEA länkar till oss på sina
hemsidor, och vi länkar till dem.

Brandgula gruppen föds
När vi märkte att det blev svårare att engagera
de äldre eleverna beslutade vi oss för att starta
en grupp till och göra åldersindelningen i
klasserna snävare. Med föräldrars hjälp startade

Nybörjarsvenska
Under de första åren hade vi många familjer
som kom till oss med barn som inte riktigt
behärskar svenska eller sa ”de vill lära sig
svenska”. Vi diskuterade detta och startade
gröna gruppen med nybörjarsvenska. Efter bara
något år lades den ner eftersom vi märkte att
engelska talades alltmer på skolan och bland
barnen. Flera av de svenska familjerna som vi
visste bodde i Seattle kom inte heller till skolan.
Nu tog vi ett beslut inom styrelsen att all
information skulle vara på svenska, att ingen
engelska fick talas av vuxna, helst inte barn
heller men de kan ju ibland behöva ta till ett
engelskt ord. Vi gjorde med andra ord skolan
till en helsvensk miljö, inte bara i klassrummet.
Vi talar med familjer där en förälder inte kan
svenska och uppmanar dem att komma men
ber dem ”vara tysta” och förklarar varför. De
förstår vikten av att bara svenska språket ska

Brandgula gruppen hösten 2002

vi en grupp med barn över tio år som döptes
efter det gamla svenska ordet brandgul. Vi ville
ha en förlängning av den gula gruppen, en
förstärkning i kunskaperna och tyckte brandgul
passade bra. Första året delade tre föräldrar på
lärarrollen men sedan anställde vi en egen
lärare för brandgula gruppen. Idag har vi förmånen att ha utbildade lärare i varje skolgrupp
och kan hålla hög kvalitet på undervisningen.
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Lila gruppens tillkomst
Vid skolstarten 2006 hade vi så många elever i
blå gruppen att vi beslutade att dela den i två.
Femåringarna bildade lila gruppen (som ju
ligger mellan den röda och den blå) och sex-

Dalahästprojektet ”Plugghästar” januari 2004

Temaarbeten gör undervisningen rolig och
utmanande och det är en ordentlig källa till
inlärning och allmänbildning i svensk kultur och
tradition. Eleverna gillar verkligen att arbeta i
temaarbeten och det finns arbete för alla åldrar.
Lila gruppen våren 2008

åringarna blev kvar i blå gruppen.

Temaarbeten
Vi ser till att ha temaarbeten varje år som
naturliga inslag i undervisningen. Vi har bland
annat arbetat med författare, bokillustratörer
och konstnärer: Elsa Beskow, Astrid Lindgren,
Sven Nordqvist (Pettson), Rune Andréasson
(Bamse), Carl Larsson, Ilon Wikland och Pär
Lindblom (Anna-Mia).
Vi har också arbetat med tema om vikingar,
dalahästens historia, Dalarna, skola förr och nu,
Plugghästar (ett projekt i samarbete med
Skansen i Stockholm), Svenska skolan läser,
musik och natur.

”Skola förr och nu” maj 2004

Föräldrarna kommer in mer också.

Teater
Vi har bjudit in en barnteater från Sverige:
”Ojsan” med Pär Lindblom. Då samarbetade vi
med svenska skolföreningarna i Portland,
Oregon, och Vancouver, Kanada, och också
med SWEA Seattle. De äldre eleverna har spelat
teater flera gånger genom åren.

Simning

Bamsedagen oktober 2003
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Under flera år kunde vi erbjuda barnen att ta
svenska simmärken i en simhall vi hyrde in oss
i vid ett lektionstillfälle. Det var populärt hos en
del, men inte hos alla, och eftersom vi dess-
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Blå gruppen simmar

utom haft problem att hittat simhallar där vi
kunnat hålla till har simningen inte varit med på
schemat de sista åren. Skolföreningens familjer
kan fortfarande ta simmärken genom oss på
egen hand, och många familjer tar nu simmärken när de är i Sverige under somrarna.

Övrigt
Vi har haft en friluftsdag tillsammans på våren
de senaste åren, då vi har haft friidrott, spelat
brännboll och fotboll, och ävan provat på
orientering.

Vi har anställt lärarassistenter så alla klasser har en
lärare och en assistent och förskolan har en lärare
och två assistenter.
Under de tio år som gått har skolan vuxit mer än vi
vågat hoppats på när vi drog igång de första
grupperna. Vi har samma höga mål nu som vi hade då:
att behålla och förbättra barnens språkkunskaper och
deras kunnande och känsla för Sverige och svensk
kultur — och vi har haft roligt tillsammans!
Vi vill tacka alla föräldrar som hjälpt till i skolföreningen
under de här åren, och vi ser fram mot vårt tjugoårskalas om ytterligare ett decennium!

Skolavslutning 2005

Luciafirande, julfest och årsmöte har vi varje år.

Nu
Skolåret 2007-08 har vi 84 elever, fördelade på
följande grupper:
förskolan/röda (3-5 år)

20 elever

lila (5-6 år)

14 elever

blå (6-7 år)

16 elever

gul (7-10 år)

17 elever

brandgul (10-14 år)

17 elever
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