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från vår

ordförande
Vårterminen börjar dra sig mot sitt
slut efter ett trevligt och
innehållsrikt skolår. Vi började
med 67 elever och flera har slutat
och fler har tillkommit och vi slutar
på 67 elever precis som vi
började! När denna skoltidning
kommer i era händer är det bara
några få gånger kvar och sen
avslutar vi med den traditionsenliga skolavslutningen den 11
juni med blomstertid och
jordgubbstårta som vanligt, dock
med en liten överraskning för
eleverna.
Vi brukar ha två nummer av
Skolbladet på vårterminen men i
år endast ett. Vi var tvungna att
skjuta på marsnumret och sedan
hann det bli maj innan alla bidrag
kom in. Men nu får ni läsa om
trevliga presentationer från
klasserna, men också från de olika
evenemang vi haft, som t ex bokfesten och friluftsdagen. Ni kan
läsa presentationer av elever,
familjer och assistenter. Att sätta
ihop ett Skolblad är inget lätt jobb
och vi tackar Maria för allt arbete
med detta nummer och hoppas att
alla bidrag i fortsättningen
strömmar in i god tid. Jag ber er
också att längre fram i tidningen
läsa information om kommande
skolår samt anmälan och vi
hoppas ni hjälper till så detta går
smidigt.
Ett stort tack till Malin Jonsson
som erbjöd sig att ta hand om
biblioteket, vilket ni nog alla fått
erfara efter hennes idoga arbete
att hitta alla bortkomna böcker.
Läs mer om biblioteket i detta
nummer med bl a information om
sommarlån.

Vidare ska en eloge gå till lärarna
för att de varje söndagsmorgon,
kommer in till skolan och envist
arbetar med det svenska språket,
på ett trevligt och roligt sätt.
Barnen har kul tillsammans det
kan vi se på alla bilder i detta
Skolblad. Ett jättetack också till vår
duktiga styrelse som sköter det
administrativa exemplariskt, och
tack alla ni som hjälper till med
litet och stort, utan er skulle vi inte
ha en så fin skolförening.
Nu ett litet sommartips, läs en
svensk bok om dagen, eller ett
kapitel i en bok. Trots läsprojektet
så tror jag att det läses alldeles för
lite i svenska böcker och det är
svenskan, speciellt läsningen, vi
behöver jobba extra med, vi
tvåspråkiga boende utomlands.
Ha ett bra, skönt, ledigt sommarlov hälsar

Lena Powers

Sofie och Clara läser och
skriver läskort
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röda
gruppen
Nu har vi kommit en bit in i vårterminen och vi börjar alla känna
varandra lite bättre. Barnen pratar
mer och mer svenska för varje
gång vi ses och jag tycker att det
är jätteroligt att träffa alla igen
efter min ledighet. Några nyheter
för vårterminen är att Malin slutat
som lärare i röda gruppen för att
börja i blå gruppen istället. Vi
kommer att sakna Malin, men
barnen får träffa henne igen när
de flyttar upp en grupp. Vi har
också flyttat några barn till blå
gruppen och därför fått plats att ta
in några nya. Vi tycker det är
fantastiskt roligt att vi har så
många barn i gruppen och att det
kommer nya barn hela tiden. Ni är
varmt välkomna.
Annars arbetar vi som vanligt med
bokstäver, färger och våra olika
teman. Vi försöker att få barnen
att säga några meningar på
svenska vid samlingen och vissa
börjar bli väldigt pratsamma.
Något som barnen uppskattar
mycket är våra sångstunder och vi
har lagt till flera sånger till vår
repertoar de senaste månaderna.
Barnen är väldigt duktiga och
sjunger gärna med och kan vad
alla sångerna heter. Be dem
gärna sjunga för er hemma.
Jag vill också uppmana alla föräldrar att läsa mer svenska
böcker med era barn och glöm
inte fylla i röda lappar med vilken
bok ni läst och ta med till skolan.
Om ni behöver fler lappar så kontakta någon av oss lärare så
ordnar vi det. Vi hjälper också
barnen att låna i biblioteket. Om
det är något särskilt ni vill att
barnen ska låna så rekommen-
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Lärare
Assistent
Elever

Anna Hasselqvist, Stefan Persson
Amanda Powers
Alexander, Ann-Sofie, Axel, Benjamin, Elice, Eva Paulina,
Hanna, Johanna, Kristina, Linnea L, Linnea M, Lukas,
Maximilian, Mikael, Oliver, Ruben, Stephanie, Tyler, Frida,
Maya, Johan

derar jag att ni gör det när ni
lämnat av barnen eftersom biblioteket stänger klockan 12.00.
Terminen närmar sig snart sitt slut
och om ni är osäkra på vilken
grupp ert barn ska gå nästa
termin så prata med oss. Vi
kommer under maj ha pratat med
alla barn för att se om de är redo
att flytta till blå gruppen (det gäller
de barn som har fyllt fem och går
eller börjar kindergarten). Vi
kommer att diskutera med er så
snart vi vet vilka som bör flyttas
upp och vi svarar gärna på frågor
och lyssnar på era önskemål
under tiden.
Dessa rader skrivs i ett kallt
blåsigt Sverige och jag ser mycket
fram emot att vara tillbaka i
Seattle och i röda gruppen för att
njuta av varmt vårväder och våra
glada, härliga barn. Jag vill tacka
alla föräldrar för att ni lånar ut era
underbara småttingar till oss varannan söndag. De är härliga,
spontana och otroligt duktiga och
ni ska vara mycket stolta över
dem.

Anna ochStefan
Lärare i förskolan

Vem är det?
Amanda Powers
Hej, jag heter Amanda. Jag började i
gula gruppen 1998 och gick sex år i
skolan. Nu i år har jag börjat jobba i
förskolan. Det är jättekul för mig för
jag kan träna svenska och så älskar jag
små barn! Jag har arbetat som barnvakt
i fem år, och det är roligt att jobba som
lärarassistent. De gör mycket roligt i
förskolan och jag trivs med lärarna.
Jag går andra året på Skyline High
School i Issaquah. Annars är jag mest
intresserad av teater, det är min
passion! Jag brukar vara med i High
School uppsättningar och ska vara med
i en Shakespeare-föreställning på Youth
Theatre Northwest i sommar. Jag har ett
jobb till och det gillar jag jättemycket
med. Jag arbetar med PR och promotions för en modell- och teaterskola i
Seattle. Jag tycker om att vara ute bland
folk och vi får vara med om så mycket
roligt, shower, premiärer, vara i olika
shoppingcenter och annat kul.
Jag flyttade hit från Sverige 1997 och
trivs bra, men saknar Sverige jättemycket och gillar att åka dit, vilket jag
hoppas blir snart igen. Jag har flera
kompisar i Sverige och vi brukar emaila varandra.

skol

blå
gruppen

Yasmin

Krister

Max

Sofie

Karolina

Lärare
Assistent
Praktikant
Elever

Linus

Lena Powers, Malin Forsman
Alma Maizels
Hanne Ockert-Axelsson
Clara, Karolina, Sofie, Sophia, Hanna, Christopher C, Olga,
Alexander, Helena, Yasmin, Christopher V, Krister, Joakim,
Eva, Mica, Ella, Max, Linus, Anton

Hanna

Som ni vet har vi länge varit många
barn i blå gruppen, hela nitton
stycken, och skulle behöva dela på
oss. Tyvärr har vi ingen lokal till det,
men vi hoppas det ändrar sig. Tills
dess arbetar vi på med en grupp,
men delar oss i två då vi kan. Då
kallar vi oss mörkblå och ljusblå.
Lena har huvudansvaret för alla, men
arbetar med de mörkblå då vi delar
oss och Malin, som förut var lärare i
röda gruppen, och vår assistent Alma
arbetar då med de ljusblå. Hanne
hjälper oss ibland. Vi har Vikingrummet som samlingspunkt och där
börjar och slutar vi alltid, där lämnar
vi väskor, biblioteksböcker och
mellanmål.
Vi börjar alltid med att sitta i ring för
upprop. Just nu är vi arton stycken,
för Olga har precis slutat och flyttar
till Sverige i maj. Vi är tio flickor och
åtta pojkar. Vi har en liten lek vid
uppropet, man kan säga ja eller nej
då fröken frågar om man är här. Om
man säger nej får man berätta var
man är i fantasin. Efter uppropet
sätter vi upp alla blå kort med de

Joakim
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Alexander

Christopher

böcker vi läst, vi har nu hela 389
stycken! Sedan jobbar vi. Klockan
11 har vi lässtund. Gula gruppen
kommer till oss, det gillar vi. En
förälder brukar läsa högt för oss.
Sedan har vi rast och ibland får vi gå
ut. Förra söndagen körde det en
massa brandbilar förbi just då vi hade
rast, mycket spännande! Vi tycker
om att stå på pelarna och leka runt
fontänen. Efter rasten brukar vi
arbeta med olika stenciler om det vi
pratat om, vi läser och skriver. Sen
packar vi väskan med nylånade
böcker, läxor och annat vi haft med
oss.
Sist står vi i ring och sjunger ”nu är
det slut för idag – klapp, klapp – tack
och adjö för idag – klapp, klapp –
tänk vad dagen gått fort, tänk vad
mycket vi gjort, tack och adjö för idag
– klapp, klapp”. Barnen gillar speciellt
att hålla varandra i hand med
korsade armar, och sedan snurra
upp. Prova! Det är knepigt om man
är längre än den man står bredvid.
Tack för ert engagemang i svenska
skolföreningen– det är en glädje att
få vara med barnen om söndagarna!

Olga

Mica

Anton

Eva

Christopher

Hälsningar
Lena, Malin,
Alma och Hanne
Clara

Sophia

Ella

Helena
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mörkblå
gruppen
När vi arbetar med bokstäverna talar vi om hur
bokstaven låter och lyssnar på vokalens två olika
ljud. Vi lär oss att bokstaven har ett namn och ett
(eller två) ljud och det låter inte alltid lika. Detta ligger
till grund för stavningskänslan och det är så vi vet hur
man t ex stavar dubbeltecknade ord. När jag läser ett
ord, t ex ”komma” med ett eller två ”m” hör barnen
tydligt om det ska vara två eller ett ”m”. Detta gör vi
under lekform. När jag arbetar med barnen låter jag
som en papegoja och upprepar, säger om på annat
sätt och säger det igen, för att vara tydlig och låta
dem själva upptäcka mönstren. Tempot ska vara
lågt, de ska hinna med och kunna smälta in. Vi
skriver listor med ord som börjar på den bokstav vi
talar om. Detta gör vi för att se hur man skriver dem,
pratar om namn och stor bokstav, ökar vårt
ordförråd. När vi sedan arbetar med stenciler kan
barnen gå tillbaka till listan och ha den som stöd, se
hur man stavar ord o dyl.

mer, och de kan skriva ord och enkla meningar. Att vi
nu har kunna dela gruppen mer ger båda grupperna
mer utrymme att utvecklas inom sin mognadsnivå. Vi
i mörkblå arbetar i vår arbetsbok eller andra stenciler
och vi har forskat om djur. Vi valde då ett djur, läste i
böcker om det, letade efter fakta om var det bor,
äter, om hur det föder ungar m. m. Sedan ritade vi
och skrev fakta om djuret. Vi har också skrivit egna
sagor och vi gillar att skriva långa ordlistor med ord
med den bokstav vi talar om.
Just nu arbetar vi med en bok om oss själva med
fotografier och texter.

— Lena

Barnen i mörkblå gruppen, Clara, Hanna, Yasmin,
Sofie, Karolina, Christopher, Alexander, Helena och
Sophia har kommit längre i sin läs- och skrivutveckling, de kan läsa själva och behöver träna det
Vad är en gumma?
En dag talade vi om ordet
”gumma”. Jag frågade då
barnen: Vad är en gumma?
Svaren var ”det är en
gammal tant med grått hår”,
”en som inte har en man”,
”en gammal tant med
glasögon” eller ”en som inte
har barn”. De sa att de
ibland blev kallade lilla
gubben och lilla gumman och
att det då betydde litet
barn var helt klart!
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Vem är det?
Hanne Ockert-Axelsson
Jag heter Hanne Ockert-Axelsson och går just nu
första året på Capitol High School i Olympia. Jag
studerar på skolans s.k. pre-IB (International
Baccalaureate). Jag studerar svenska via Sofia
Distans i Stockholm och hjälper emellanåt till i
svenska skolan i Seattle. Jag är intresserad av
teater och är kommer vara delansvarig för
ljussättningen för skolans uppsättning av "Grease."
I sommar kommer jag under tre veckor hjälpa till
att ta hand om en grupp japanska studenter som
kommer att sätta upp en teaterföreställning i
Olympia.
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ljusblå
gruppen
Den ljusblå gruppens barn är vetgiriga och ganska trygga med
svenska språket som uttrycksmedel. De har hunnit mogna såväl
i sin personliga utveckling som i svenska språket sedan de gick i
den röda gruppen, förskolegruppen. Det gör det möjligt att ha
ganska intellektuella samtal, där vi tar till vara barnens naturliga
intresse för hur saker och ting fungerar.
Vi använder dagens tema, dagens bokstav och dagens sång
som utgångspunkter för undervisningen. Vi har pratat kring
teman som bollar, papper och ilska. När vi pratade om bollar så
hade ett par barn med sig en del olika bollar och de visade dem
och fick berätta om dem. På rasten kastade vi GRIS med en
fotboll. När vi pratade om papper så fick vi lära oss hur det
kunde bli pappersmassa av träden i skogen och vi fick - succe!
– vika pappersflygplan och tävlingsflyga med varandra. När vi
pratade om ilska så fick vi lära oss att det egentligen bara var
massor av energi som kroppen samlade på sig jättesnabbt och
lika snabbt försökte göra sig av med. Vi pratade om varför man
blev arg, hur det yttrade sig och vad som var bra respektive
dåligt med att uttrycka ilska. Avslutningsvis fick vi alla öva på att
säga förlåt till varandra, eftersom vi konstaterade att det inte
sällan kunde blir så att man sa saker man inte riktigt menade
när man uttryckte sin ilska (”då vill jag aldrig mer vara din
kompis...”).
Lagom inför tårtkalaset på skolavslutningen kommer vi att ha
kakor som tema, och vi ska bl.a. prata om sockret i kakor och
hur det påverkar våra kroppar. Måhända bjuder fröken på några
små sockerbomber också.
Det är en fantastiskt härlig grupp nyfikna barn i ljusblå gruppen
— Eva, Mica, Ella, Anton, Krister, Joakim, Linus, Max, och
Christopher V. Alla barn deltar aktivt i våra aktiviteter på sitt eget
sätt och eftersom gruppen är relativt liten funkar det fint att
anpassa den efter individerna i den. Några klurar länge på vad
de vill säga, medan andra reagerar mer spontant. Några av
barnen behöver mera fartfyllt tempo, medan andra gärna vill låta
uppgifterna smälta in och känner sig lite reserverade inför att ta
tag i en uppgift.

— Malin

Vem är det?
Alma Maizel
Jag växte upp i Sverige – Göteborg, Roslagen,
Umeå, Norrland och till och med Halland känns
alla som hemma på ett eller annat sätt. Min man
är från England och vi flyttade från sydöstra
England till Seattle i november 2004. Jag
tycker om att fika, sjunga och promenera nära
naturen. Jag läser, skriver ibland och gillar att
spela dataspel (noga med vilken sorts). Jag
använder internet och podcast för att hålla mig
up-to-date med nyheter men ser sällan på TV.
Vi har två katter, Millie och Sessa, och härliga
grannar som det skall bli ledsamt att lämna då
vi äntligen hittar det hus som vi just nu letar
efter (katterna kommer med oss förstås!). Mitt
första år med Svenska Skolföreningen har varit
både roligt och intressant och jag ser fram emot
varje söndag.
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gula

Lärare
Assistent
Elever

gruppen

Stina Cowan
Elsa Nilsson
Anton, Carl, Elliott, Emma, Felix, Hanna, Joel, Louise,
Nicklas, Nikki, Oliver, Salem, Sanna, Simon, Simon,
William, Zoe

Vasaskeppet
År 1628 sjönk regalskeppet Vasa
på sin jungfrufärd bara några 100
meter från land. 300 år senare
bärgades skeppet och har sedan
dess blivit en välkänd del av vår
svenska historia. Vasaskeppet är
årets projekt i gula gruppen.
Hittills har vi fördjupat oss i Gustav II
Adolfs skäl bakom beslutet att bygga
skeppet, anledningarna till att Vasa
sjönk, hur dykarklockor fungerar, livet
för människor under Stormaktstiden
inklusive hur man mätte, vad man åt
och hur man levde.
Mycket information har vi hämtat på
Vasamuseets
hemsida
www.vasamuseet.se. Vasamuseet har
också skickat oss fint material i form av
böcker, planscher och vykort. Till er
som åker till Stockholm i sommar, ta
tillfället i akt och besök det fantastiska
Vasamuseet.
Förutom Vasaprojektet jobbar vi på
med Språkläran, Veckans ord samt
läsning. Skolans läsprojekt har varit en
sporre och de gula lapparna blir allt
fler. Vi kommer också att satsa mer på
fri skrivning under resten av terminen.

Vem är det?
Elsa Nilsson
Jag är assistent i gula gruppen. Jag
kommer från Göteborg och flyttade till
Seattle i augusti 2005. Jag studerar
jazzflöjt vid Cornish College of the Arts
på Capitol Hill, och tycker det ar
jätteroligt att komma till svenska
skolföreningen och prata och lära ut
svenska med och till barnen där.
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Vi är just nu 17 elever i gula gruppen
men när denna tidning trycks är vi 16
eftersom Simon Schultheis slutar. Han
och hans familj flyttar till Sverige i maj
och vi önskar dem lycka till i Sverige.
Vi kommer att sakna dig, Simon!
Ett speciellt tack vill jag rikta till Elsa
som är med i klassrummet varje gång.
Tack vare att vi är två vuxna i
klassrummet blir det tillfälle till individualisering trots att gruppen är stor.

Hälsningar,
Stina
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Experiment med dykarklocka

Gula gruppen experimenterar med dykarklockor.

När Vasa bärgades hittade man
bara tre kanoner. Det visade sig att
de övriga 61 kanonerna bärgades
redan på 1600-talet av “männen
som kan gå under vatten”. Det var
så dykarna kallades på den tiden.
Det var många som försökte bärga
Vasa när hon sjönk. De flesta
misslyckades. Till slut var det Albert
von Treilebens tur att försöka. Han
och hans tyske kompanjon,
Andreas Peckell,
hade många
dykare i tjänst. Ca 1660 lyckades
de bärga 61 av Vasas kanoner.
Vad som sedan hände
kanonerna vet vi inte……

Stor koncentration bland eleverna — under rasten!

med

De använde något som kallas
dykarklocka för att komma ner till
vraket. För att undersöka hur en
dykarklocka fungerar gjorde vi i
gula gruppen ett experiment. Vi
fyllde en hink med vatten. Sen
tände vi ett värmeljus som vi la på
vattenytan. Efter det satte vi en
glasburk över ljuset och sänkte ner
burken i vattnet. Det visade sig att
ljuset fortsatte att lysa en bra stund
för att sen slockna. Barnen drog
slutsatsen att burken (dykarklockan) höll kvar syret ett stund
och att ljuset slocknade när syret
tog slut. På Vasamuseets hemsida
fick vi lära oss att syret räckte i
ungefär 30 minuter i dykarklockan.
Text och bild: Stina Cowan
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brandgula
gruppen

Lärare
Assistent
Elever

Mariana Jäder Näslund
Ingrid Åkerlind
Alexander, Camilla, Emil, Emma,
Erica, Felicia, Isak, Julian, Lukas,
Nahom, Oscar, Teo

Vi fortsätter med att skriva våra detektivhistorier. Vi
har kommit olika långt men en del börjar bli färdiga
med sina. Det är inte alltid lätt att hitta de rätta
svenska orden, men vi tränar vidare med att hitta
den rätta ordföljden och med andra svenska
stavningsregler.
Vi har dessutom hunnit med att läsa böcker och
tycker att läsprojektet ger inspiration att läsa… och vi
har fått in många nya böcker.
Vi läser också tidningen 8 sidor. Det är svenska
lättlästa nyheter och 8 sidor är en tidning som skolan
prenumererar på.
Ibland har Mariana tagit med sig datorn och då har vi
jobbat vidare på våra berättelser… eller spelat ett
spel.. eller tränat stavning… eller spelat backpackers
på svenska!

Hälsningar,
Mariana
Brandgula gruppen skriver tackbrev till den svenska ambassaden
i Washington, D.C., som var gulliga och skickade böcker till oss.
Vi fick National Geographic av dem, naturligtvis på svenska
Foto: Lena
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Foto: Mariana
Emil och Erica väljer bland de nya spännande böckerna. Det
fanns en hel del att välja mellan.
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Vem är det?
Ingrid Åkerlind
Erica har valt att läsa en av de nya böckerna.
Foto: Mariana

Jag heter Ingrid Åkerlind och är assistent i
brandgula gruppen.
Jag är född i Stockholm, men familjen flyttade hit
till Seattle för hela tretton år sedan. Min mamma,
Katarina Bonde, var en mycket aktiv medlem av
SWEA under de första åren, så ibland på svenska
klubben träffar jag andra som kommer ihåg mig
sen jag var lika liten som de i röda gruppen. Det
kan vara generande när jag inte känner igen dem!
Jag och min bror Ulf var två av de första eleverna i
svenska skolan när skolan startades för några år
sedan. Vi läste också om svensk historia och
jobbade med grammatik. Vi försökte också komma
ihåg att läsa våra läxor och läsa svenska böcker.
Och varenda år sjöng vi i Luciatåget.

Nahom har även han fångats av en av de nya böckerna.
Foto Mariana

För två år sedan flyttade min familj tillbaka till
Sverige, och jag gick ettan i gymnasiet i Stockholm. Det var ett otroligt roligt år, fullt av nya
spännande upplevelser. Man kan säga att det var
lite av en kulturchock.
Nu är jag tillbaka här i Seattle och efter att ha
ackompanjerat med pianomusik till barnens sång
under avslutningen förra året tyckte jag att det
skulle vara kul att jobba mer med svenska skolan.
Och året med brandgula gruppen har varit kul. Som
en senior i high school nu har bara fem veckor kvar
tills avslutningen. Jag kan knappt vänta!
När jag var mindre var Sune-böckerna mina klara
favoritböcker på svenska. Nuförtiden så läser jag
andra böcker. Just nu försöker jag ta mig igenom
Invandrarna av Vilhelm Moberg – och det kan ta
lite tid. Jag gillar att lyssna på svensk musik,
speciellt svensk radio på internet. I skolan gillar jag
matte. Utanför skolan så sportar jag med rodd.
Jag hoppas att alla ser fram emot sommaren lika
mycket som jag!

Oscar tycker det är roligt att arbeta vid datorn.
Foto: Lena
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biblioteket
har en ny bibliotekarie!

Hej alla barn och föräldrar! Jag
heter Malin Jonsson och är den
nya bibliotekarien. Jag är mamma
till Max i blå gruppen och till Erica
i brandgula gruppen och är gift
med Johan som är kassör i skolföreningen.
Ni som var i skolan den senaste
månaden har träffat mig när jag
har samlat in böcker i början av
lektionen och hjälpt till vid
utlåningen senare under förmiddagen. Ni vet också att alla
grupperna har fått varsin låda där
barnen lägger sina böcker, filmer
etc. som de ska lämna tillbaka.
Det är den lådan jag hämtar
kl.10.05 så att alla böcker som
barnen inte lånar om hinner
komma in i biblioteksskåpen igen
innan det är dags för nästa
utlåningstillfälle.
Biblioteket har öppet mellan
kl.10.30 och kl.12.00. Före och
efter öppettiden arbetar bibliotekarien med att lokalisera så
många böcker som möjligt och få
in dem igen i skåpen. Tyvärr är
det så att det finns en hel del
böcker och framförallt filmer ute
(eller rättare sagt hemma i
bokhyllorna) som har varit
utlånade flera veckor och i vissa
fall flera, flera månader.
Jag skulle verkligen uppskatta
ifall ni vill titta igenom bokhyllorna
hemma och försöka leta fram alla
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böcker, tidningar, musiksagorna
(kassett + bok), DVD, videos, CDROM-skivor (dataspel) och musikCD så att vi kan få in dem igen i
bokskåpen och ge alla andra barn
chansen att läsa, lyssna eller se
samma material som ni har
gjort. Jag vet av erfarenhet att de
där böckerna och tidningarna har
en tendens att hamna på ett ställe
där man minst anar det.
Söndagen 21 maj kommer vi att
ha inventering på biblioteket.
Därför kommer det inte att vara
någon utlåning vid detta tillfälle
utan vi försöker att få in allt som
är utlånat fram till dess och kollar
vad som är försvunnit för alltid.
Inventeringen är en viktig uppgift
inför nästa skoltillfälle, nämligen
den 4 juni, då alla som har betalt
terminsavgiften inför hösten 2006
samt inte har något biblioteksmaterial hemma i bokhyllorna kan
göra ett sommarlån fram tills
terminsstarten den 10 september.
Barnen kan då låna dubbelt så
mycket som i vanliga fall.
Här bredvid kan ni läsa vilka
regler som gäller vid utlåningen.
Hinner du inte läsa klart på en
vecka, ta med boken in, prata
med bibliotekarien när hon
kommer till ditt klassrum och
samlar in alla böcker som ska
lämnas tillbaka. Då kan du låna
den igen.
Ska du resa bort nästa gång det
är skola, säg till när du lånar så
kan bibliotekarien skriva i
utlåningskortet att du kan låna
boken/filmen eller CDn i 2 veckor.
Då skrivs det in i lånekortet och
din mamma och pappa får ingen
påminnelse per e-mail.

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/CDROM-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.

Kom ihåg att alla lån förutom
sommarlånet eller annat noterat i
lånekortet är endast på en vecka.

Med vänlig hälsning,
Malin Jonsson
Bibliotekarie

malinj@comcast.net
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… och dessutom nya böcker!

Hej alla läsglada!
Under våren har vi fått in en hel del nya
böcker till biblioteket, böcker för alla
åldrar och intressen. Nedan kan du se
ett fåtal av de ungefär 70 nya böcker
som nu finns på hyllorna i biblioteket
redo för dig att låna och läsa. Kom och
se dessa och alla de andra spännande
böckerna när du är på skolan nästa
gång!
Tack till alla som donerat böcker till
skolan! Ni hjälper verkligen skolan att få
ett spännande, roligt och lärorikt
bibliotek, och vi uppskattar er omtanke.
Våra donatorer den här gången är
SWEA, Bonniers bokförlag, Svenska
ambassaden i Washington, D.C., Johan
och Deborah Sundström, samt Håkan
Axelsson.

Här är några av de nya böckerna vi fått till biblioteket under våren!

•

•

Grodan och prinsessan
av Jan Ormerod och Emma
Damon. Bra för röda och
blå gruppens barn.

•

Ronny och Julia längtar
och Ronny och Julia får
en hund av Måns Gahrton.
Bra för röda och blå
gruppens barn.

Tack!

Anna Lovell

I serien Fem myror är fler
än fyra elefanter har vi nu
Sifferboken, ABC-boken
och Färg- och formboken
av Owe Gustafsson. Bra för
röda och blå gruppens
barn.

anna.lovell@comcast.net

•

förlag. Bra for
gruppens barn.

gula

•

En skidskobanan på
skridskobanan av Lasse
Åberg. Bra för gula
gruppens barn.

•

Nicke och Nilla: Teaterspöket och Nicke och
Nilla: Kolatjuven. Bra för
gula gruppens barn.

•

Systrar i jeans andra
sommaren
av Ann
Brashares. Bra för
brandgula gruppens barn.

•

Kalle
och
chokladfabriken av Roald Dahl.
Bra för brandgula gruppens
barn.

Sagor om vintern och
Sagor om våren är
sammanställda av Bonniers

Skoltröjor och skolväskor!
Skoltröjan togs fram i maj 2000 och motivet valdes efter en
teckningstävlan bland barnen. Tröjan är tvättäkta, tål att
torktumlas, har ett bra tryck och kostar endast $12. Tröjan
finns i alla storlekar från small barn till extra large vuxen.
Provtröjor finns.
Skolväskan är en rejäl väska i kanvas, off-white med mörkblå
skoning och handtag, samt med vår nya logo på ena sidan.
Väskan kostar också $12.
Kontakta Stefan Persson (stefan@perssonusa.com)
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bokfest
12 mars 2006
Den 12 mars firade vi i Svenska
Skolföreningen att vi nått vårt
läsmål. Målet var 700 lästa
svenska böcker men vid en
genomräkning visade det sig att
vi läst hela 804 böcker!
Detta firades genom att hela
skolan samlades till en bokfest.
Festen inleddes med att sweorna
Eva Bringert och Cecilia Lago
Albright kom och överlämnade
två bokpaket. Ett var direkt från
SWEA och innehöll främst böcker
som vunnit Augustpriset. Det
andra var från en pappa till en
swea som jobbar på Åhléns. Efter
stora applåder för den tacknämliga gåvan delade vi in
eleverna i tre grupper och hade
högläsning.

När böckerna var lästa samlades
vi återigen i förskolans rum och
medan vi kalasade på blå-gula
muffins diskuterade vi nya läsmål
och eleverna bestämde snabbt att
vårt nästa mål är att läsa 1000
svenska böcker! Kanske hinner vi
med en bokfest till innan
avslutningen i juni, så fortsätt läs!

Stina

Lärare i gula gruppen

Stina läser ur Lars Klintings ”Castors punka”.

Foto: Stina

Foto: Maria
Mariana läser och eleverna lyssnar.

”Svenska” muffins — med enbart
naturliga tillsatser, givetvis...
Foto: Maria
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Foto från friluftsdagen:
Anders Åkvist, Håkan Axelsson,
Håkan Ekström, Lena Powers och
Maria Staaf

Årets friluftsdag gick av stapeln
den 7 maj på Wallace Athletic
Field på Seattle Pacific University, samma plats som förra året.
Väderprognosen för dagen var
inget vidare, med kyliga vindar
och mycket regn. Trots väderprognosen blev det en mycket
stor uppslutning av både elever
och föräldrar. Regnet uteblev helt
och hållet och dagen blev mycket
lyckad.
Barnen i gula, blå och brandgula
grupperna kastade boll, sprang
stafett och hoppade längd, medan
de minsta barnen i röda gruppen
sprang både framlänges och baklänges, och hoppade säck. Efter
mellanmål och vila spelades det
både fotboll och brännboll. I
brännboll vann laget med tjejerna
och papporna över laget med
killarna och mammorna med 39
mot 33.

Alla deltagare fick ett fint diplom
designat av Lisa Liedgren.

Som avslutning fick alla barnen
varsitt diplom för sina fina
prestationer under dagen.
Stort tack till alla föräldrar som
ställde upp som funktionärer och
till Lisa Liedgren som fixade de
fina diplomen!

— Anders Åkvist

Anders planerade, samordnade,
antecknade, fotograferade och såg till
att allt hände på rätt tid!

Friluftsdagsgeneral 2006
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sockerbagare
hur många finns i staden?
Söndagen den 11 juni är det skolavslutning på svenska skolföreningen! Då tänkte vi servera gräddtårtor med
jordgubbar på, i svensk stil. Vi behöver tio sockerbagare för att göra det möjligt. Är du en av dem? Hör i så fall
av dig till mig snarast!

Malin Forsman

Foto: Lena Powers

malinf@microsoft.com

Sockerbagare: äldre ord för konditor.
Yrkesbenämningen är kanske mest känd genom
barnvisan "Sockerbagaren" av Alice Tegnér:
En sockerbagare här bor i staden
han bakar kakor mest hela dagen
Han bakar stora, han bakar små
han bakar några med socker på
Och i hans fönster hänga julgranssaker
och hästar, grisar och pepparkakor
Och är du snäller så kan du få
men är du stygger så får du gå

Från www.susning.com

Sockerbagare är ett hantverksyrke som numera har förlorat sin avgränsade funktion.
Under skråtiden förekom ett flertal olika
bagaryrken och man tvingades därför att utarbeta noggranna regler för vad de olika
kategorierna fick tillverka och sälja.
Sockerbagaren tillverkade konfekt, karameller, glass, krokaner, samt tårtor och
bakelser, men till skillnad mot konditorn
som tillverkade samma slags varor hade
sockerbagaren ingen servering. Vid sidan av
dessa två yrken fanns även pastej- eller
schweizerbagaren som tillverkade pastejer,
wienerbröd, tårtor och bakelser, men inte
konfekt, samt bagaren som tillverkade jäst
bröd som semlor, vetebröd och matbröd.
Efter skråväsendets upphörande luckrades
gränserna upp alltmer, men det var först på
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1930-talet som sockerbagaren bakade bullar
och annat jäst bröd.
Från www.wikipedia.com

Sockerbagaryrkets historia
Sockerbagaryrket utvecklades ur bagerinäringen i och med sockrets införande. I
Sverige nämns socker för första gången
1326. Det var då oerhört dyrt och blev
följaktligen en lyxvara, främst avsedd för
hovet, dit sockerbagaren tidigt kom att
knytas. Den sötsaksälskande Gustav Vasa
hade en Michel Sockerbagare anställd, som
försåg den kungliga familjen med kakor och
kanderad frukt. Sockerbagaryrket var ett
utpräglat stadshantverk med få utövare på
varje plats. Varorna såldes till att börja
med på apotek och hantverkarna sorterade
under kryddkramhandlarsocieteten. Först
1767 bildade man ett eget skrå i Stockholm.
I yrket förekom även kvinnor. Sockerbagaränkor hade rätt att driva sin mans rörelse
så länge de önskade och en del erhöll till
och med burskap.
Från www.wikipedia.com

Sammanställt av

Lena Powers
lena@irial.com
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efter sommaren
är vi tillbaks igen!
Nu är det dags att skicka in anmälan till Svenska
Skolföreningen inför läsåret 2006-07! Sista
anmälningsdag är 20 augusti, men vi ser gärna att
ni anmäler er redan innan 11 juni för att underlätta
planeringen inför hösten.
Naturligtvis har våra nuvarande elever förtur till
skolan, men bara om anmälan kommit in
tillsammans med betalning. Vi räknar med fulla
grupper till hösten och har redan nyinflyttade elever
som anmält sitt intresse till alla grupperna, bland
annat har förskolan en kö på åtta elever redan nu.
Både blå och gula grupperna är redan nu fulla till
bristningsgränsen och vi behöver veta vilka barn som
ska fortsätta, men också vilka som redan nu vet att ni
inte kommer att gå kvar. Vi är tacksamma för ert
samarbete med detta.
Vidare kan jag berätta att de barn som anmält sig
och betalat höstens avgift före 4 juni, sista
skoltillfället före skolavslutningen, kan låna böcker
och filmer under sommaren. Ta kontakt med vår

bibliotekarie Malin Jonsson i god tid innan dess.
Ingen utlåning kommer att ske på avslutningen 11
juni. Malin är i biblioteket 21 maj och 4 juni så tala
med henne då.
Anmälningsblankett kan skickas till mig på adressen
nedan eller lämnas till er lärare. Jag rekommenderar
er att göra detta snarast så att ingen mister sin plats i
onödan.
Välkomna till en spännande hösttermin med massa
roligt, bl a musiktema som är i full planering redan nu
och jag lovar att ni får vara med om en rivstart
den 10 september då vi har skolstart. Missa inte
det!

Hälsningar,
Lena Powers
Ordförande

1614 217th Pl SE
Sammamish WA 98075

årsmöte
17 september 2006 kl 10-12
Svenska Skolföreningen i Seattle drivs av en styrelse
och vi har medlemsmöte efter årsbokslutet. Skolans
räkenskapsår löper 1 juni till 30 juni, dvs. per skolår.
Vi brukar ha årsmöte innan sommaren men det blir
alltid besvärliga ekonomiska följder av det så i år har
styrelsen beslutat att lägga årsmötet för räkenskapsåret 1 juni 2005 — 30 juni 2006 på söndagen efter
skolstarten. Höstterminen börjar den 10 september
och årsmötet blir den 17 september 2006 kl.
10.00. Lokal meddelas senare. Vi hoppas att alla
deltar då detta samtidigt blir en bra ”kick-off” inför det
nya skolåret.
Den sittande styrelsen arbetar fram till detta årsmöte
och den nya styrelsen börjar den 17 september. Vi
kommer att ha ett par platser till förfogande och ser
med glädje att ni anmäler ert intresse till val-

beredningen Eva Bringert (Alexander och Antons
mamma, bromsius@comcast.net) och Catharina
Lundin
(Hanna
och
Carls
mamma,
catharina_lundin@hotmail.com). Styrelsen träffas
var sjätte vecka och sköter ekonomin och driften av
skolan. Det är väldigt trevligt att arbeta i styrelsen
och ni är välkomna med er intresseanmälan.

Hälsningar
Lena Powers
Ordförande

lena@irial.com
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nytt från

styrelsen
Sekreteraren summerar
från protokollen
Under vårterminen har styrelsen hittillls träffats tre
gånger.
En av de första punkterna i dagordningen är lärarrapporter, då styrelsen diskuterar de olika grupperna
och hur de fungerar. Röda gruppen är för närvarande
full och nya elever får lämna anmälningsblankett för att
ställas i kö. Blå gruppen har också många elever och
är numera indelad i en ljusblå och en mörkblå grupp,
baserat på elevernas mognadsnivå. Den gula gruppen
är också full, beroende på att det inte finns plats för fler
elever i rummet som gruppen har. Att skolan är
populär är ju givetvis väldigt positivt, likaså att alla
grupperna fungerar utmärkt bra!
En annan punkt i protokollet är fundraising, här
beslutade styrelsen att ansöka om donationer från
IKEA, SAS och SWEA för kommande läsår.
Vi har också diskuterat att anordna sommarläger eller
lägerskola med övernattning för de äldre barnen (gula
och brandgula grupperna). Styrelsen beslutade dock
att vänta till nästa år eftersom det är för ont om tid att
planera för denna sommaren.
Detta är förstås bara ett mycket litet ‘smakprov’ på vad
styrelsen diskuterat under vårens möten. Nästa
styrelsemöte äger rum den 23 maj.

Med vänlig hälsning,
Gunilla Luthra

sekreterare@skolforeningen.org

En rad från kassören
Icke-vinstdrivande föreningar som vår, måste
försöka balansera önskemål om låga terminsavgifter och en stabil utveckling av terminsavgiftens storlek å ena sidan med önskemål om
ytterligare resurser som fler lärare, ny böcker och
filmer, roliga aktiveter och temadagar med risken
för ökade kostnader för lokaler och minskade
intäkter i framtiden. Det är inte alltid lätt, men jag
hoppas och tror att vår förening ligger bra till i det
här avseendet. Vi har under året ökat antalet
lärare, biblioteket har vuxit etc. Skolans verksamhet fortsätter att växa med fler barn än någonsin,
samt att vi har en hälsosam kö av intresserade
barn inför den uppkommande höstterminen.
Vår primära målsättning är dock att ta hand om
våra nuvarande elever och att växa på ett sätt som
inte gör att vi måste titta efter nya lokaler. Swedish
Cultural Center stödjer vår föreningen på ett
mycket fint sätt genom att låta oss hyra klassrum
till en mycket konkurrenskraftig kostnad.
Som kassör får jag även förmånen att se de
donationer som vi fått in från flera föräldrar under
det gånga året, ni ska alla ha ett varmt tack! Det är
även värt att påpeka att många företag har
program som matchar donationer deras anställda
gör, undersök gärna om just ditt företag tillhör den
skaran. Jag vill även passa på att tacka alla
föräldrar som betalat terminsavgifterna för vårterminen.
Det löpande kassörsarbetet med lönebetalningar,
räkningar, skatter fortsätter, ibland med välkomna
råd och tips från föreningens revisor Mona Wright
som gör ett superbt jobb för Svenska
Skolföreningen. Under de kommande månaderna
kommer vi att förbereda årsbokslutet med dess
resultat- och balansräkningar.
Om någon har frågor kring föreningens ekonomi,
skicka mig gärna ett mail.

Johan Jonsson

kassor@skolforeningen.org
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familjen Schultheis
flyttar till Sverige
Förra söndagen sa vi adjö till familjen Schultheis,
som nu lämnar Seattle för att flytta till Sverige,
närmare bestämt till Linköping, vid Vättern. De har
köpt ett hus i ett område som heter Råda. Olga ska
börja i förskoleverksamheten och Simon i tredje
klass. Skolan de ska gå i ligger 50 meter från deras
hus och mormor och morfar bor på gångavstånd.
Simon och Olga ser fram mot att cykla iväg själva till
mormor och morfar, säger mamma Carina.
Vi bjöds på hemlagad, jättegod prinsesstårta och
brownies och vi hade en liten avskedsfest deras sista
gång. Simon har gått nästan fyra år hos oss och
Olga tre och vi kommer att sakna dem. Mamma
Carina och pappa Jim tackades för allt deras arbete
genom åren. Carina har tidigare hjälpt till i biblioteket
och de har tillsammans sett till att alla luciakläder
varit i ordning inför alla luciatåg de senaste två åren.

— Lena Powers

Foto: Lena Powers
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elevintervjuer
frågor till och från några elever
William Åkvist i gula gruppen intervjuar pappa
Anders.
W: Varför har du inget hår?
A: För att jag har tappat det mesta av håret. Min pappa
hade inte heller speciellt mycket hår. Det ligger i släkten.
Du kommer nog också att bli tunnhårig då du blir stor.
W: Varför flyttade vi till Amerika?
A: För att jag och mamma ville prova på att jobba och bo
utomlands. När Ericsson frågade mig om jag ville flytta
till Dallas och jobba där istället för i Stockholm sa vi
genast ja.
W: När flyttade vi till Amerika?
A: Vi flyttade från Stockholm till Dallas i Texas i juli
1999. Vi flyttade dagen efter att du fyllt ett år. Sen flyttade
vi hit till Redmond i början av 2001.

W: Var jobbar mamma någonstans?
A: Hon jobbar på T-Mobile med nya spännande grejer för
mobiltelefoner.
W: Var i Sverige kommer vi ifrån?
A: Jag är född i Västerås, mamma i Göteborg. Du föddes i
Stockholm, och Sofie i Texas. Sofie har aldrig bott i
Sverige.
W: Vad har du för hobby?
A: Oj, jag har många hobbies som jag tycker är roligt. Jag
tycker om att åka snowboard och skidor, dyka, flyga
luftballong och cykla mountainbike. Vad har du för
hobbies?

W: Hur får du dina pengar?
A: Jag jobbar på Ericsson, och om jag gör ett bra jobb så
får jag lön i form av pengar.

W: Jag har ännu mer hobbies än du. Jag gillar att
spela X-Box 360, X-Box och Nintendo DS. Jag gillar att
åka snowboard och skidor. Flyga luftballong. Spela
två-spelare med Nintendo DS. Jag gillar att äta godis
och lyssna på musik med iPod. Jag gillar att se på film,
åka flygplan, åka båt och cykla. Nu måste jag gå och
ladda ner musik till min iPod. Hej då!

Anders Åkvist är ute och flyger och far här han inte är på skolan.

Foto: Familjen Åkvist
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Erica Jonsson i brandgula gruppen
ställde några frågor till sina föräldrar
Johan och Malin.
Hur många år har ni bott i Seattle?
Vi har bott i Issaquah i 5 ½ år och vi
stortrivs här.
Vad gör ni helst på fritiden?
Vi går på våra barns fotbolls– och
ishockeymatcher samt åker skidor och hajkar
i bergen.
Var är er favoritplats att besöka runt
Puget Sound?
Vi älskar att hajka på Mount Rainier,
åtminstone en gång om året.
Vad gör ni i svenska skolan och varför just
det?
Johan sitter i styrelsen som kassör och Malin
har precis tagit jobbet som bibliotekarie. Vi
tycker att skolan är oerhört viktig som ett
komplement till vår egen kamp att hålla
svenskan levande för våra barn. Eftersom
skolan är en förening och inte ett företag så
är det avgörande att det finns föräldrar som
hoppar in och hjälper till.
Foto: Familjen Jonsson

Mariana Jäder Näslund intervjuar Camilla Senter.
Camilla är en av de två elever som gått i skolan
sedan den startade för sex år sedan.
Hur länge har du gått i Svenska Skolföreningen?
8 år
Vad är roligast med Svenska Skolföreningen?
Att skriva berättelser.
Har du lärt dig något under dessa år, något speciellt du
minns?
Jag har lärt mig att skriva bättre berättelser.
Under alla dessa år det något speciellt projekt du
minns? Vad har varit roligast?
Det var kul att skriva tyckte jag.
Vad är annorlunda nu mot när ni började?
Jag har mer läxa.
Foto: Familjen Senter
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ord och inga visor
Kan du hitta de här orden någonstans i rutan?
VÅR
SOMMAR
HÖST
VINTER
RÖDAGRUPPEN
BLÅGRUPPEN
GULAGRUPPEN
BRANDGULAGRUPPEN

S
S
I
D
N
S
A
G
O
T
A
N
T
K
P
P
Ä
M
U
S

T
V
N
Z
K
J
O
R
S
K
B
U
I
U
Å
I
T
S
G
K

G
Å
E
A
V
U
R
I
T
A
J
H
R
L
S
R
E
K
N
U

U
R
G
N
X
K
R
S
I
T
Ö
Y
Ö
M
K
M
R
Ö
K
G

R
T
O
A
S
O
M
M
A
R
R
R
D
N
S
K
N
I
N
G

K
R
L
A
X
K
R
Y
T
Ä
N
L
A
I
N
O
O
V
Y
A

A
O
L
P
O
L
A
S
T
D
F
Ä
G
R
Ö
N
S
A
T
T

BLOMMOR
GRÄS
TRÄD
SNÖGUBBE
VIT
SVART
GRÖN
GRÅ

N
L
Ä
P
P
L
E
S
I
Q
S
S
R
O
G
R
Ä
S
R
U

K
L
M
A
M
M
A
V
K
X
K
A
U
V
U
R
D
J
U
R

A
A
V
K
Z
Å
V
A
A
O
O
U
P
P
B
D
R
Ö
T
S

Å
B
I
E
U
S
G
R
S
O
L
U
P
L
B
A
Ö
R
H
A

S
L
V
T
N
A
T
T
I
W
A
A
E
Å
E
X
T
A
Ä
X

K
Å
O
G
U
L
A
G
R
P
P
E
N
S
T
F
Å
R
S
Å

A
G
Ö
U
D
G
K
L
O
U
Ä
G
G
S
N
Ö
V
I
T
K

B
R
A
N
D
G
U
L
A
G
R
U
P
P
E
N
I
S
A
K

C
U
F
D
E
Å
B
I
N
R
O
N
T
A
L
A
N
I
R
E

T
P
I
E
Z
S
B
N
G
Å
N
G
A
H
Ö
S
T
G
E
T

F
P
V
I
S
P
A
J
R
O
L
J
A
Z
U
K
E
M
U
U

I
E
B
R
Ö
D
B
A
K
Y
B
L
O
M
M
O
R
Y
L
R

N
N
E
J
K
C
O
L
K
F
L
Y
G
A
C
R
Q
S
L
E

Hur många andra ord kan du hitta....?
Sammanställt av familjen Jäder Näslund.
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Swedish School Association
SKOLBLADET / Redaktionen
Lena Powers
1614 - 217th Place SE
Sammamish, WA 98075

Heja Sverige, friskt humör,
det är det som susen gör!

24

