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BLADET 

Nu har vi kommit en bit in i 
terminen och skolarbetet flyter 
på som om det aldrig varit något 
sommarlov. Vi har väldigt 
många elever och nya familjer i 
år vilket vi tycker är jätteroligt. 
Med så många barn skulle jag 
vilja påminna alla föräldrar som 
väntar på skolan att tillsammans 
se till så att barnen som har rast 
eller inte börjat sin lektion inte 
klättrar på möblerna, inte spelar 
på pianot och absolut inte går ut 
på framsidan om inte läraren är 
med. Våra lokaler är inte 
optimala för barn som behöver 
springa av sig, men skolan är i 
gengäld endast 2.5 timme så 
förhoppningsvis klarar de sig 
utan att springa ett litet tag. De 
behöver dock en paus när de får 
prata med varandra och bara 
sträcka på sig lite. Lärarna har 
svårt att vara rastvakter också 
eftersom de måste se till att 
läxor och material är i ordning. 

En återkommande sak så här i 
början av hösten är vårt års-
möte som hölls den 16 
september. Det finns mer att 
läsa om det längre fram i 

tidningen, men jag vill passa på 
att tacka alla som kom och 
hjälpte till att fatta beslut och 
kom med idéer under mötet. Jag 
vill också tacka lite extra till alla 
som erbjöd sig att hjälpa till 
med våra aktiviteter under året. 
Utan engagerade föräldrar skulle 
Svenska Skolföreningen inte 
fungera och definitivt inte växa 
som vi gör. 

Årsmötet valde också en ny 
styrelse för läsåret 2007-2008. 
Vi har i skrivande stund ännu 
inte haft vårt första möte, men i 
nästa Skolblad kommer ni få 
läsa om vad vi jobbar med i år. 
Allt styrelsearbete är ideellt och 
jag är glad och stolt att vi varje 
år hittar fantastiskt bra styrelse-
medlemmar. Tack till val-
beredningen som jobbat hårt 
med det. 

Till sist vill jag tacka alla 
föräldrar för att ni tar era 
underbara barn till skolan på 
söndagarna. Barnen är otroligt 
engagerade och positiva till 
skolarbetet och det tycker vi 
som undervisar är fantastiskt 
roligt. 

 

Anna Hasselqvist 

Svenska Skolföreningen i Seattle 
Styrelse 

Ordförande, lärarrepresentant, 
adresslista, kontaktperson SCC, 
Skolverket och SUF i Sverige 
Anna Hasselqvist 
annahasselqvist@hotmail.com 

Sekreterare 
Sanna Pehrson 
sanna.pehrson@gmail.com 

Kassör  
Niklas Moe 

 nmoe@microsoft.com 
Fundraising, skoltröjor 

Anna Lovell 
anna.lovell@comcast.net 

Hemsida 
Magnus Larsson 

 magnus_agneta@hotmail.com 
Skolbladet 

Lena Powers 
lena@irial.com 

Kaffeansvarig,  
Susanne Wagner-Fischer 
famfischer@comcast.net 

 
Uppdrag utanför styrelsen 

Biblioteksansvarig 
Malin Jonsson 
malinj@comcast.net 

Valberedning 2008-2009 
Johan Jonsson 
Ulrika Norén 

Luciaansvarig 
Agneta Larsson 
magnus_agneta@hotmail.com 

Campingansvarig 
Mari Orvendal 

Friluftsdagsansvarig 
Anna Lovell  
Johan Jonsson 

Detta nummer av 
Skolbladet 

Redaktion 
Sanna Pehrson 
sanna.pehrson@gmail.com 
Lena Powers 
lena@irial.com 
Maria Staaf  
mariastaaf@hotmail.com 

Ansvarig utgivare och korrekturläsning 
Lena Powers 
lena@irial.com 

Omslagsfoton 
Maria Staaf 
Anna Lovell 

Från vår ordförande 

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 
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RödaRödaRöda   
gruppengruppengruppen   

Lärare Catharina Lundin, Lotta Helin, Anette Grabski 
Assistent Mari Orvendal 
Elever Alice, Anna-Karin, Elsa, Emma, Eric, Gunnar, Hedda, 

Isabelle, Leo, Linnea, Mattias, Noah, Sarah, 
Sebastian, Selma, Sophia, Sophie, Toma 

I den röda gruppen (förskolan) finns det 18 
elever. Vi kommer att arbeta med naturkunskap 
på ett enkelt sätt under året, så att alla barnen 
förstår. Vi pratar och tittar på svenska växter 
och djur varje lektion, det tycker barnen är kul. 
En anledning till vårt fokus på naturtemat är att 
Carl von Linné (1707-1778) firar 300-
årsjubileum i år.  

Ett populärt stående inslag är rörelsesånger, de 
mest omtyckta är fortfarande Björnen sover och 
Imse, vimse spindel. Vi planerar att introducera 
ytterligare några rörelsesånger under hösten, 
bland annat från Mamma Mus skiva. Om ni har 
några favoritsånger hemma tar vi gärna emot 
förslag . 

Vi har fått fyra nya filtsagor till vår grupp. 
Hittills har vi hunnit läsa Petter och hans fyra 
getter två gånger och de flesta känner redan 
igen den och tycker mycket om den. Fråga ert 
barn vilka färger Petters getter har! 

Nytt för i år är att även röda gruppen träffas 3 
gånger i månaden i 2,5 timmar och hittills 
tycker vi att det är positivt. Vi tycker oss märka 
att barnen är tryggare i skolan och med 
varandra, nu när de träffas lite oftare och 
längre. 

Vår fina ABC-bok är 
också ny för i år. 
Barnen  jobbar 
koncentrerat i den 
varje gång, vissa 
mer än andra, med 
dagens bokstav. De 
är jätteduktiga på 
att måla bilderna 
och öva på att 
skriva bokstäver. 
Klart lyckat hittills. 

 

Anette Grabski, Catharina Lundin,  
Lotta Helin och Mari Orvendal 

Foto: Lindsay von Julin 
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LilaLilaLila   
gruppengruppengruppen   

Lärare Anna Hasselqvist  
Assistent Amanda Powers och Karoline Brasch 
Elever Frida, Pontus, Tyler, Filip, Ludvig, Linnea, Elice, Lisa, 

Johan, Kristina, Alexander, Markus, Maximilian, 
Hanna 

I lila gruppen går Frida, Pontus, Tyler, Filip, 
Ludvig, Linnea, Elice, Lisa, Johan, Kristina, 
Alexander, Markus, Maximilian och Hanna. 
Lärare är Anna Hasselqvist som till sin hjälp 
har assistenterna Amanda Powers och 
Karoline Brasch. Varje gång vi träffas 
sjunger vi veckodagssången som går så här: 

 

 

Sju dagar har veckan 

Sju dagar har veckan 

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, 
fredag, lördag och söndag. 

Idag är det söndag (här fyller man i 
vilken veckodag det är). 

 

 

Be era barn sjunga den för er och sedan kan ni sjunga den tillsammans varje dag. Andra saker vi 
tränar på som ni kan göra hemma är månaderna, att räkna från 1-31 samt vad olika 
familjemedlemmar heter på svenska (syster, bror, mormor, kusin osv). Varje gång pratar vi om 
något visst ämne och barnen får berätta något för alla i gruppen. Vi har alltid väldigt roligt.                    

 

Anna Hasselqvist     
Foto: Lena Powers 
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Den första söndagen som barnen i den blå gruppen träffades intervjuades de om vad de tyckt 
mest om att göra under sitt sommarlov. Ingen av dem hörde vad de andra svarade, trots det 
visade sig att vissa aktiviteter var överlägset mest populära. Att bada, campa och rida – det var 
det bästa sommarminnet för många! Här är deras svar: 

 

”Leka i poolen”, Annicka 7 år. 

”Leka vattenkrig ute med slangen”, Joakim 7 
år. 

”Att rida i skogen hemma i Sverige”, Karolina 
7 år. 

”Att spela spel med mina bröder hemma i 
Sverige”, Linus 7 år. 

”Att campa”, Konrad 7 år. 

”Att rida på en ponny som heter Pärla på 
mormor o morfars land”, Maja 7 år. 

”Simma ute i poolen”, Mikael 6 år. 

”Att campa vid en stor strand här i USA”, 
Johanna 6 år. 

”Att hälsa på min kusin och farmor och farfar i 
Sverige”, Stephanie 7 år. 

”Att simma”, Anne Sofie 7 år. 

”Allting!”, Axel 6 år. 

 

Sanna Pehrson 
Foto: Lena Powers 

BlåBlåBlå   
gruppengruppengruppen   

Lärare Stina Käll 
Assistent  
Elever Annika, Ann-Sofie, Axel, Conrad, Ella, Enzo, Joakim, 

Johanna, Karolina, Linus, Maja, Mikael, Oliver, 
Stephanie, Vilma 

Lila och Blå gruppen  
sjunger med trubaduren 

Lila och blå gruppen hade en uppskattad 
sångstund med trubaduren Gunnar Säfström. 
När han stämde upp med första Emil i 
Lönneberga-sången, efter en målande 
beskrivning av hyssen och Snickarboa, så sjöng 
barnen med helt spontant. Mellan sångerna 
lyssnade de intresserat till strumpan Kalles alla 
roligheter och fick många glada skratt till 
Gunnars berättelser och bilder på 
blädderblocket. De flesta sångerna var bekanta 

för barnen som tex “Bä bä vita lamm”, “Lilla 
snigel”, “Här dansar herr gurka”. En ny rivig låt 
de fick lära sig var “Varm korv boogie”. Lila och 
Blå gruppen tackar för en kul musikstund! 

Stina Käll 
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GulaGulaGula   
gruppengruppengruppen   

Lärare Stina Cowan  
Assistent Anna Lovell 
Elever Alexander, Annika, Christopher, Clara, Eric, Hanna L, 

Hanna N, Ida , Karolina, Louise, Marcus, Matilda, Max, 
Mica, Nicklas, Simon, och Sophia 

I gula gruppen går i år 17 
elever. Anna Lovell är 
assistent.  

I naturtemats tecken har vi 
påbörjat höstens arbete med 
just hösten. Under de första 
gångerna har vi bl.a. pratat 
om olika svampar och att 
löven ändrar färg och faller av 
träden på hösten. Barnen har 
lärt sig att det finns soppar och 
skivlingar och vad skillnaden 
är mellan dem. Vi har också 
tagit upp svampar som faller 
utanför dessa kategorier (t.ex. 
fingersvamp) och att vissa 
svampar är giftiga (t.ex. röd 
flugsvamp). 

Genom naturtemat får barnen 
kunskap om både svensk natur 

och den tillhörande termino-
login. Det blir naturkunskap 
och ordkunskap i ett.  

Därutöver har vi också börjat 
arbeta med läromedlet 
Språklära. Det behandlar 
stavning, ordkunskap och 
läsförståelse och finns i flera 
nivåer som passar barnens 
olika behov.  

Läxorna kommer att varieras 
mellan Veckans ord, läsläxor 
och skrivuppgifter. 

Som en del av er redan har 
sett så har vi i gula gruppen en 
maskot (Skogis) som barnen 
får ta hem varsin gång. Han 
kommer i en påse med en 
medföljande dagbok. Under 
veckan ska den elev som har 
Skogis hemma skriva vad han 
eller hon gör med maskoten. 
Sen är det roligt att läsa i 
dagboken vad alla gjort och 
vad Skogis fått vara med om. 

Ta gärna kontakt med mig om 
ni har frågor eller synpunkter. 

Vänliga hälsningar, 

Stina Cowan 

Foto: 
Lena Powers 
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Lärare Kicki Ek och Mariana J Näslund 
Assistent Sofia Jonsson  
Elever Adam, Camilla, Carl, Eliane, Emma, 

Erica, Felicia, Hanna, Isak, Johanna, 
Julian, Lucas, Marcus, Oliver, Oscar, 
Salem 

En söndag i den brandgula gruppen kan se ut så här: 

10 – 10.45 Vi samlas och alla berättar något roligt de gjort under veckan som gått. Läxorna 
samlas in och vi pratar om nästa veckas naturdag. Därefter pratar vi om 
Allemansrätten och tittar på en del växter jag haft med mig till skolan. 

10.45 – 11 Alla äter mellanmål och lyssnar på en CD-bok av Laura Trenter. 

11 – 11.30 Besök av en trubadur som sjöng & spelade med oss samt lärde ut hur man kan 
rita kluriga teckningar. 

11.30 – 11.50 Barnen har rast och spelar kort och gameboy, pratar och umgås med varandra. 

11.50 - 12.10 Vi är i biblioteket och en del barn lånar böcker, tidningar och/eller filmer. 

12.10-12.30 Barnen jobbar i grupper med frågor kring Allemansrätten. 

 
Kicki Ek och Mariana Jäder Näslund 
 

Här är alla eleverna i Brandgula gruppen: 

Vad har vi arbetat med under terminen... 

• Namnlek – ”lära känna varandra” lekar 

• Carl von Linnés barndom 

• Vilka mål vi skall ha i svenska skolan 

• Allemansrätten 

• Veckans ord/Språklära 

• Naturdagen 

Vad vi skall fortsätta arbeta med under 
året... 

• Fortsatt arbete med Naturtemat... 

• Fortsatt arbete med Linné och 1700 talet i 
Sverige 

• Träna in små pjäser i gruppen 

• Läsa en gemensam bok 

• Arbeta vidare i Veckans ord och Språklära 

Oliver, 9 år  
Jag är bra på att spela fotboll. 

Mitt mål med svenska skolan är att 
bli väldigt bra på svensk historia. 

 

Marcus, 11 år  
Jag är bra på sport och videospel. 
Mitt mål med svenska skolan i år 
är att få många nya kompisar här 
på skolan och bli bättre på att 
prata svenska. 

Camilla, 14 år  
Jag är bra på att springa fort. 

Mitt mål med svenska skolan är att 
bli bättre på att skriva på svenska. 

 

Erika, 12 år  
Jag är bra på att spela fotboll. 

Mitt mål med svenska skolan i år 
är att lära mig mer svensk 
grammatik, stava bättre och tala 
bättre på svenska. 

BrandgulaBrandgulaBrandgula   
gruppengruppengruppen   
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BLADET Eliane, 13 år  
Jag är bra på gymnastik och 
att rida. 

Mitt mål med svenska skolan i 
år är att prata mer svenska. 

Felicia, 13 år  
Jag är bra på att rida och 
simma. Jag kan även mycket 
om djur. 

Mitt mål med svenska skolan 
i år är att lära mig stava 
bättre. 

Johanna, 11 år  
Jag är bra på att läsa och 
dansa. 

Mitt mål med svenska skolan 
i år är att komma ihåg 
svenska och bli bättre på att 
stava. 

Lucas, 11 år  
Jag är bra på att läsa och 
spela videospel. 

Mitt mål med svenska skolan i 
år är att göra bra ifrån mig, 
och så vill jag lära mig mer 
om svensk historia. 

Carl, 10 år  
Jag är bra på fotboll, data 
spel och att spela Xbox. 

Mitt mål med svenska skolan 
i år är att bli bättre på att 
läsa på svenska. 

Adam, 9 år  
Jag är bra på att spela fotboll 
(inte amerikansk utan svensk 
fotboll!). 

Mitt mål med svenska skolan i 
år få fler kompisar på svenska 
skolan.  

Isak, 12 år  
Jag är bra på fotboll, 
videospel och dator och okej 
på matte också. 

Mitt mål är att stava bättre och läsa 
bättre.  

Oscar, 11 år  
... men fyller 12 år den 26 oktober. 

Jag är bra på fotboll, matte, skriva på 
engelska och baseball. 

Mitt mål med svenska skolan är att bli 
bättre på läsa och skriva på svenska. 

Emma, 10 år  
Jag är bra på sport framför allt gymnastik. 

Mitt mitt mål med svenska skolan i år är 
göra klart allt i Veckans Ord-boken.  

 

 

Teo, 13 år  
Jag är bra på att skriva. 

Mitt mål med svenska skolan i år ... Jag 
måste få fundera på den saken. 

 

 

Hanna, 9 år  
Jag är bra på fotboll och på att dansa 
balett. 

Mitt mål med svenska skolan är att bli 
bättre på att läsa och stava. 

 

 

Julian, 13 år  
Jag är bra på att spela video. 

Mitt mål med svenska skolan i år är att 
prata mer svenska än engelska. 

 

Salem, 10 år  
Jag är bra på att spela basket, sjunga och 
dansa. 

Mitt mål med svenska skolan är att lära 
mig mer svenska, kunna läsa och skriva 
utan problem. 

 

 
Foto: Mariana J Näslund och  

andra föräldrar och lärare. 



10 

sk
ol

 
BLADET 

Vi fick många fina bok-
donationer från våra familjer i 
skolan i slutet av förra 
skolåret. Flera familjer flyttade 
hem till Sverige och några har 
bidragit nu i början av 
höstterminen med böcker, CD-

skivor och CD-ROM-spel. Vi har fått böcker 
från Riksföreningen Sverigekontakt och en 
större samling DVD-filmer från SWEA, drygt 
ett 40-tal filmer. Filmerna är i PAL-format och 
går inte att ses på en “vanlig” amerikansk 
DVD-spelare som använder NTSC-format. De 
går att ses på via dator eller regionfri DVD-
spelare.  

Om ni är nyfikna på vilka böcker och filmer vi 
har tillgängliga för utlåning så kan ni gå in på 
vår hemsida och titta i biblioteksregistret. 

Ett stort TACK till samliga donatorer som gör 
så att vi har Seattles bästa svenska bibliotek. 

Fam. Ander Fam. Jonsson  
Fam. Åkvist Fam. Ford  
Fam. Näslund Fam. Jones Staaf 
Fam. Sundström SWEA  
Riksföreningen Sverigekontakt 

 
Malin Jonsson 

Bibliotekshörnan 

Biblioteksregler 
Hur många böcker får jag 
låna? 
Du får låna  
• 2 böcker eller  
• 1 bok + 1 serietidning eller  
• 1 bok + 1 DVD eller  
• 1 bok + 1 video eller  
• 1 bok + 1 CD/CD-ROM-skiva eller  
• 1 bok + 1 musiksaga eller -kassett 

Varför får jag inte låna mer? 
Därför att många glömmer att lämna tillbaka 
sin hemlån gången efter och för att alla ska få 
chansen att läsa eller titta på sin favoritbok 
eller film. 

Å Ä Ö 
Äntligen har jag fått reda på hur man skriver med svenska å, ä och ö på en amerikansk PC. Efter 
att jag har frågat alla data experter jag känner i flera år (t.o.m. Microsoft-anställda), var det en 
svensk amatör i Madrid som äntligen avslöjade hemligheten!  

Gå till Start - Control Panel - Date, Time, Language and Regional Options -  Regional and 
Language Options och välj därefter Swedish eller något annat språk! 

Man får då en liten icon på System Tray, Taskbar nere på botten av Desktop där man sedan kan 
växla mellan alla språk man valt. Svenska bokstäverna trycks lätt med tre olika knappar just till 
höger och ovanför Enter. Åtminstone fungerade det jättebra med min nyare dator och Windows XP 
och det fungerar t.o.m. med Microsofts vänner AOL, Wordperfect, etc.! 

Claes Hagströmer (Sophias pappa) 
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I samband med årsmötet delade Skolbladets 
redaktion ut en enkät för att höra från våra 
läsare vad ni tycker om Skolbladet, dess 
innehåll, och hur den publiceras. Vi fick in över 
tjugo ifyllda enkäter, så vilken marknadsförare 
som helst skulle bli avundsjuk på vår svars-
frekvens. 

Vad lärde vi oss? Fler föräldrar än skolbarn 
läser Skolbladet, klassrapporterna och artiklar 
om skolans aktiviteter är populära, men de allra 
flesta verkar få sitt behov av kultur och historia 
på annat håll. Rapporterna från vår ordförande 
och bibliotikarie är också populära, i stort sett 
alla läser Roliga hörnan. Och många av er gör 
som vi i redaktionen: vi läser allt! Andra idéer 
ni gav oss är att ge tips på användbara 
websidor och länkar, ta med svenskt pyssel, 
knep och knåp, och korsord. Annonser var det 
också några som ville ha. 

När det gäller utgivningen var det stor enighet: 
fortsätt med de cellulosabaserade Skolbladen 
ett par gånger om året. En del ville ha en 
elektronisk version, andra ville gärna ha en 
årsbok, men oftast som komplement till 
tidningen.  

Vi i redaktionen kommer givetvis att fortsätta 
diskutera hur vi kan förbättra Skolbladet och ge 
er mer av det ni vill ha. Tills vidare tog vi i alla 
fall bort de långa artiklarna vi planerat om 
Sveriges regentlängd och jämtländskt hantverk. 
Alltid något. 

Skicka oss gärna fler idéer och kommentarer 
under året, eller ännu bättre, skicka kort och 
artiklar vi kan publicera! 

Redaktionen (genom Maria Staaf) 

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

Foto: Anna Lovell 

Foto: Maria Staaf 

Krister och Eva i fina skoltröjor 

Foto: Lena Powers 

Skoltröjor/västar 
Tröjorna och västarna är av  
god kvalité och har skol-
föreningens logo broderad på 
framsidan. De finns i många 
olika färger. Mer information 
finns på vår hemsida. 

Om du vill ha mer information 
eller är intresserad av att 
beställa skoltröjor, västar eller 
väskor, kontakta Anna Lovell. 

anna.lovell@comcast.net 

Skoltröjor, västar och väskor 

Skolbladets enkät 
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Campinghelg 
Helgen den 24 till 26 augusti träffades fyra 
familjer från svenska skolan för en campinghelg 
på KOA i Burlington. Familjerna Lovell, Lundin och 
Orvendal kom på fredagkvällen, vi grillade och 
njöt av naturen. Lekplatsen låg precis bredvid 
tältplatserna så de små kunde gunga och åka 
rutschkana medan de vuxna myste vid lägerelden. 
Jag tror Burlington har finare och fler stjärnor än 
Seattle! 

Tidigt på lördag morgon kom halva familjen 
Olsson och efter en snabb frukost gick alla barnen 
och papporna till poolen och badade. Därefter var 
det dags för en förmiddagslur, promenad i skogen 
och sedan lunch och filmvisning. Svenskarna stod 
på kö för att få bästa platsen och godaste glassen! 
Filmen som visades var förstås "RV" med Robin 
Williams. Efter filmen var det dags för minigolf-
turnering. Tyvärr blev den avbruten pga ösregn, 
så första priset finns kvar till nästa år! 

Det fortsatte sedan att regna hela kvällen. 
Familjerna Lovell och Lundin var tvungna att fara 
hem tidigare, då det regnade in deras tält. 
Olssons och Orvendal var tappra och stannade till 
nästa morgon då det serverades nygrillade pann-
kakor (Tack KOA!) och kaffe. Alla hade väldigt 
trevligt (trots regnet) och vi hoppas detta blir en 
tradition och att fler kan följa med nästa sommar! 

Mari Orvendal 
Assistent röda gruppen och Campingplanerare 

Foto: Anna Lovell 
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Trubadurbesök 
Med gitarrspel och tecknade bilder bjöd trubaduren Gunnar 
Säfsund alla elever på en uppskattad sångstund den 7 oktober.  

Gunnar vandrade runt mellan grupperna och anpassade sitt 
program till de olika åldrarna.  Med sig hade han sin kompis 
sock-dockan Kalle som uppskattades av de yngre barnen.  Alla i 
röda gruppen lyssnade fängslat när Gunnar spelade och sjöng 
bl.a. “Du käre lille snickerbo”, “Imse vimse spindel” och “Här 
kommer Pippi Långstrump”.  Eleverna i gula och brandgula 
grupperna bjöds bland annat på Evert Taubes visa “Brevet från 
Lillan” och när Gunnar spelade “Varm korv boogie” visade sig 
att flera av eleverna kände till låten och de klämde i och sjöng 
med.  

 

 

Gunnar Säfsund föddes 1938 i Stockholm. Han bor 
numera i ett litet samhälle i Västerbotten där han är aktiv 
i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och dess program 
“Generationer i samverkan”, i vilket man arbetar för att 
stärka kontakten mellan den äldre och den yngre 
generationen. 

Hjärtligt tack till Gunnar och till SWEA som möjliggjorde 
detta trubadurbesök från Sverige! 

Trubadur   subst.  -en, -er   Vissångare som 
ackompanjerar sig själv på stränginstrument. 

Susanne Wagner-Fischer 
 

Foto: Mariana 
Jäder Näslund  
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Naturdagen 

Söndagen den 14 oktober träffades alla 
barnen i skolföreningen med föräldrar på 
Farrel McWhirter Farm i Redmond. Den täta 
morgondimman lättade just som vi samlades 
vid tiotiden och vi fick en fantastisk höstdag 
med strålande sol. De olika grupperna 
vandrande runt mellan fem olika stationer 
utspridda kring ett stort fält. Tre stationer 
handlade om olika teman: ”Ätbart i skogen”, 
”Småkryp” och  ”Träd”, medan de sista två 
stationerna var en tipspromenad respektive en 
stund med Mulle. Under fika-stunden hann de 
yngre barnen med att hoppa i lövhögar och 
kasta löven upp i luften, medan de äldre 
strosade runt eller spelade fotboll. Som om 
det inte räckte fanns det också kalkoner, 
hästar, getter och kaniner att titta på. 

Tema ”Ätbart i skogen” 

Barnen fick titta och känna på olika bär och 
svampar, bland annat skogschampinjoner, 
ostronskivlingar och kantareller. Gula gruppen 

visade sig vara specialister på svampar, de 
hade redan i sin klass lärt sig mycket om både 
soppar och skivlingar. Nu fick de dessutom 
lära sig att det är viktigt att rensa skivlingar i 
skogen, så sporerna sprider sig och det blir 
fler svampar nästa år. De funderade över 
skillnader mellan svenska och amerikanska 
blåbär samt att man inte kan hitta några 
lingon här. Men om man är väldigt hungrig så 
kan man äta rötter! 

Tema ”Småkryp” 

Att småkrypen är de viktigaste djuren på vår 
planet visste vi inte innan vi kom till 
småkrypsstationen. Där fick t.ex. brandgula 
gruppen lära sig att av de 1,5 miljoner arter 
som finns på jorden är drygt 1 miljon 
småkryp. Människorna skulle inte överleva 
utan dem, därimot skulle småkrypen klara sig 
mycket bra utan människor. Barnen tittade på 
maskar, spindlar och gråsuggor och brandgula 
gruppen fick även lära sig att gråsuggor andas 
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Mulle 
fyller år! 

Skogsmulle fyller i år 50 år. Det var nog 
ingen som anade vilken succé det skulle bli 
när Friluftsfrämjarledare i Karlsborg drog 
igång verksamheten 1957. Idag finns över 
400 lokalavdelningar med ungefär 8000 
ideellt arbetande ledare, varav ca 3000 är 
barnledare. 

Ca 2 miljoner barn har gått i mulleskolan. 
Det innebär att var fjärde svensk du möter 
på gatan är ett mullebarn!  

I slutet av 60-talet, med hjälp av Gösta 
Frohm, dök Skogsmulles kompisar Fjällfina 
och Laxe upp. 1997 gjorde Nova entré.  

Friluftsfrämjandet har skapat friluftsupp-
levelser för barn och vuxna i över hundra 
år. Skogsmulle är idag Friluftsfrämjandets 
största verksamhetsgren och omfattar ca 
30 000 barn och deras föräldrar. 

Skogsmulle gör aktivitet och rörelse, med 
naturen som lekrum, till en livslång vana. 
Skogsmulleverksamheten finns i förskolor 
som har avtal med Friluftsfrämjandet, i I 
Ur och Skur-förskolorna och i form av fria 
grupper kopplade till Friluftsfrämjandets 
400 lokalavdelningar. Skogsmulleskolorna 
är regionalt rikstäckande men finns även 
utanför Sverige, t ex Finland, Norge, 
Tyskland, Japan, England och Lettland. 

 

Läs gärna mer på www.frilufts.se och 
www.skogsmulle.se 

 

Eva Johansson 
Foto: Maria Staaf 

Se också andra bilder från Naturdagen på 
omslagssidorna! 

med gälar på bakbenen. Därför kan de bara leva 
där det är fuktigt. Värsting-gråsuggor finns på 
havsbotten – de kan bli upp till 2 kg tunga! 

Tema ”Träd” 

Att se skillnad på olika barr och lövträd, olika 
kottar mm var något vi fick lära oss om på 
trädstationen.  Räkna årsringar för att få reda på 
ett träds ålder provade vi också på. Många barn 
visste redan mycket om trädens betydelse för vår 
miljö, så om barnen börjar plantera träd hemma 
på tomten är detta kanske förklaringen till det! 

Mulle 

Mulle pratade bland annat om hur viktigt det är 
att ta med sig sitt skräp hem från skogen. Man 
ska alltid lämna sin fika eller rastplats lika ren och 
städad som den var när man kom dit. Minst lika 
viktigt är det att tänka på att släcka sin lägereld 
med vatten innan man går därifrån. De minsta 
barnen i röda gruppen lyssnade fascinerat på 
Mulle och alla var med på noterna! 

 

Susanna Pehrsson och Kicki Ek 
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Den 16 september hölls Svenska Skolföreningens årsmöte 
för läsåret 2006-2007 på Swedish Cultural Center. Det var 
bra uppslutning av föräldrar och lärare. Då mötet hölls 
under vanlig undervisningstid fick barnen titta på film och 
äta filmgodis medan föräldrar och lärare var på mötet. Det 
verkade vara mycket uppskattat. De viktigaste punkterna 
som behandlades under årsmötet var: 

Skolföreningens ekonomi. Kassör Johan Jonsson 
rapporterade att skolföreningens finansiella situation är 
mycket god. Vi har ett ganska stort överskott, men då vi 
inte vet hur hyran kommer se ut det kommande året är det 
bra att ha en buffert. Vi har också vårt 10-årsjubileum i vår 
och till det kommer det behövas pengar. 

Styrelsen för läsåret 2007-2008 presenterades av 
valberedningen. Den kommer se ut så här: 

Anna Hasselqvist, ordförande (omval) 

Sanna Pehrsson, sekreterare (ny) 

Nicklas Moe, kassör (ny) 

Magnus Larsson, hemsidan (ny) 

Anna Lovell, fundraising (omval) 

Lena Powers, skolbladet (omval) 

Susanne Wagner-Fischer, kaffeansvarig (omval) 

Till valberedning för läsår 2008-2009 valdes Johan Jonsson och Ulrika Norén. 

Agneta Larsson kvarstår som luciaansvarig, Mari Orvendal som campingansvarig och Anna Lovell 
som friluftsdagsansvarig tillsammans med ny friluftsdagsansvarig Johan Jonsson. 

Årsmötet beslutade att terminsavgifterna kommer vara samma som föregående läsår. 

Efter mötet kunde vi alla njuta av goda smörgåsar och prata lite innan barnens film var slut. Jag 
tror alla var överens om att det var ett väldigt bra möte och jag vill tacka alla som kom. 

 

Anna Hasselqvist 
Ordförande 

 
Foto: Lena Powers 

Årsmöte 

Johan Jonsson och Anna Hasselqvist tackades 
för styrelsearbetet under förra läsåret. 
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Anna Hasselqvist, omvald ordförande 

Anna tycker om att åka skidor och att engagera 
sig i sina barns skolor. Oavsett vad hon 
engagerar sig i går hon in för det helhjärtat. 
Det har bl.a. gjort att hon var skolmästare i 
schack vid 15 års ålder. Vinprovning och god 
mat är ett annat stort intresse. En vinst i 
greencardlotteriet gjorde det möjligt för 
familjen att flytta till USA. Dessförinnan 
arbetade hon som produktchef på ett bokförlag 
i Sverige.  
Tre barn, två går i svenska skolan - Johanna i blå gruppen och Leo 
i röda gruppen. 

Susanna Pehrson, nyvald sekreterare 

Att lära känna nya kulturer och människor har 
alltid varit prioriterat för Susanna. Efter 
gymnasiet ledde det till en ettårig rundresa med 
lägsta möjliga budget i Latinamerika. Därefter 
har hon också hunnit med ett knappt år i 
Cleveland, Ohio och fem och ett halvt år i 
Ungern. Böcker och skrivande är ligger högt på 
hennes lista. I byrålådan ligger bland annat ett 
försök till en ungdomsroman.  
Två barn, Maja i blå gruppen och Adam i brandgula gruppen. 

Niklas Moe, nyvald kassör 

Niklas gillar att påta i trädgården, vandra och 
spela innebandy. Han är också en finsmakare 
som är på jakt efter den perfekta espresson. 
Inom kort ska han köpa sin tredje espresso-
bryggare – en Nespresso -  och hoppas på att 
denna gång få till bästa möjliga smak utan att 
behöva spendera alltför lång tid på att brygga 
den. Niklas är också den rätta personen att 
fråga ut om all slags musik från 80-talet. 
Tre barn, Joakim i blå gruppen, Linnea och Mattias i röda gruppen. 

Lena Powers, omvald redaktör 

Fotografering, ”scrapbooking” och trädgårds-
arbete är några av Lenas intressen. Hon tycker 
också om att åka skidor och segla, vilket gjort 
att hon känner till alla vikar och uddar i 
Stockholms skärgård. Under sin uppväxt 
spelade hon basket i åtta år, bland annat i 
division två. Förutom sin lärarutbildning har hon 

också utbildat sig till kallskänka, barnskötare, 
fritidspedagog och fastighetsmäklare.  
Två barn, Amanda som är assistent i lila gruppen och Kevin. 

Magnus Larsson, nyvald web-ansvarig 

Magnus gillar att vandra, åka skidor och segla. 
Eftersom han inte har någon segelbåt här 
spenderar han mycket tid på segelbåtsmässor. 
Under sin uppväxt på 70-talet var han Lin-
köpings obestridda ”skateboardkung”, både för 
sin skicklighet att åka skateboard och för sin 
business med att importera och sälja dem.  
Tre barn, Emma i brandgula gruppen, Karolina i gula gruppen och 
Vilma i blå gruppen. 

Susanne Wagner-Fischer, omvald kaffe-
ansvarig 

Susanne tycker bland annat om att träna, baka 
och läsa. Hon är en all-läsare som uppskattar 
en bra bok oavsett genre. Efter gymnasiet 
bodde hon tre år i Tyskland, vilket har lett till 
att hon pratar lika bra tyska som svenska och 
engelska. Innan familjen flyttade till Seattle 
jobbade Susanne på Swedish Chamber of 
Commerce i New York. 
Två barn, Maximilian i lila gruppen och Sebastian i röda gruppen. 

Anna Lovell, omvald fundraising 

Fotbollsspel har följt Anna genom livet. Hon 
började när hon var fem år och spelade under 
uppväxten i division fyra i Härjedalen. Numera 
spelar hon match varje vecka på motsvarande 
Korpennivå i Seattle. Förutom att spela fotboll 
gillar Anna att laga mat, titta på film, sjunga 
och resa. När hon var yngre skrev hon dikter 
och läste vid ett tillfälle upp egna dikter på 
radion i Sverige. 
Ett barn, Elice i lila gruppen 

Sanna Pehrsson. 

Det visste du inte om våra nya styrelsemedlemmar! 
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Skolavslutningen i juni 2007 gick i musikens 
tecken som en final på årets temaarbete: 
musik! 

Alla elever har sjungit och lärt sig traditionella, 
aktuella, roliga och populära sånger. Huvud-
kravet för valet av sånger har varit att de ingår 
i den svenska musikskatten och naturligtvis är 
på svenska. Det har varit allt från Bellman, 
Taube, Tegnér, Ledin till det svenska nutida 
popbandet The Ark. (Jo, svengelsk stavning ska 
det va’, det gillar man i Sverige!)  

Varje grupp har haft sin egen repertoar och sin 
egen signaturmelodi. Dessa signaturmelodier 
fick vi höra på skolavslutningen, kanske inte 
lika högt som i vanliga fall, då det är lite 
nervöst att stå på scen, men det lät bra. Vi 
bjöds på Lille katt, Var bor du lilla råtta?, 
Sommaren är kort, Blommig falukorv och andra 
favoriter. Givetvis sjöng alla barn med i våra 
traditionella avslutningssånger som Idas 
sommarvisa, Den blomstertid nu kommer och 
Sveriges Nationalsång Du gamla, Du fria.  

Väggarna runt scenen var dekorerade med de 
större elevernas berättelser om olika kom-

positörer, rummet var dekorerat med svenska 
flaggor, dalahästar och blommor och barnen var 
uppklädda i härliga sommarkläder, en del kom i 
Sverigedräkten, andra i svenska fotbollströjor. 
Som vanligt avtackades våra duktiga lärare och 
assistenter, i år i form av ett presentkort till 
Barnes & Noble.  

Många föräldrar, syskon, far- och morföräldrar 
och andra besökare kom och njöt av sångerna 
och barnens framträdanden. Avslutningsvis fick 
vi njuta av mycket goda jordgubbstårtor, 
bakade av föräldrar och serverade av  Susanne 
Wagner Fischer och hennes mamma (som 
ordnat kaffekalaset!). Det är mycket roligt med 
denna fina tradition och jag vill tacka alla som 
hjälpte till med allt från att ordna gratis kaffe 
från Starbucks, hämta kaffet, baka tårtor, 
servera, duka, städa, ordna musikböcker, 
trycka sångblad, handla presenter och allt 
annat som hör till. Tack alla för denna trevliga, 
sista skoldag innan ett lång härligt sommarlov 
kan börja! 

Lena Powers  
Foto: Lena Powers och Bob Cowan 

Skolavslutning 

Söndagen 9 december kl 13 firar vi Lucia på 
Nordic Heritage Museum. Alla barn i skolgrup-
perna (men inte förskolan) kan att vara med i 
luciatåget. Om ni behöver låna dräkter så 
kontakta luciaansvarig Agneta Larsson 
(magnus_agneta@hotmail.com). 

Den 16 december har vi julfest på skolan kl 10 
med ännu ett luciatåg, då även förskolan är 
med. Det kommer också serveras glögg, 
lussekatter och pepparkakor och så kommer 
tomten till alla snälla barn. 

Anna Hasselqvist 
Foto: Maria Staaf 

... och snart Lucia 
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Sommaren 
är kort... 
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