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Redaktörens rader
Skolbladet skapades i slutet av 1998 som en naturlig följd av att skolan
växte, sedan starten samma år. Åsa Danielsson-Rottsolk var initiativtagare och tidigare redaktör för SWEA Seattles tidning. Första numret som
kom ut hade 4 sidor och rapporterade om att arbetet med biblioteket börjat, samt rapport från de båda grupperna som fanns, blå (Lena Powers
var lärare) och gula (Stina Cowan var lärare) samt att arbetet med att
starta förskolan börjat! Åsa gjorde 12 nummer, sen tog Lena över och
gjorde 3 nummer, därefter kom Maria Staaf in och gjorde 7 nummer, sen
kom Lena igen med 3 nummer, Maria igen med två, Lena igen med ytterligare två. Till nummer 30 och 31 hade vi äntligen en redaktion som
hjälptes åt, Maria Staaf, Lena Powers, Sanna Pehrson. Mellan 31 och 32
gjorde Lena och brandgula gruppen tre nummer av Elevernas Nyhetsbrev. Det här är nummer #32 av Skolbladet, som Lena satt ihop ensam,
med hjälp av insända bidrag. Nu har både Maria och Sannas barn slutat i
skolan. Numret är försenat av olika anledningar och i tidningen hittar du
bidrag från de olika grupperna, information samt lite om de olika aktiviteter vi gjorde under förra läsåret, 2008-09. Lärarna har skrivit en liten
presentation om det kommande läsåret 2009-10. Vi har engagerade,
duktiga lärare som alla jobbade förra året. Jag önskar dem alla lycka till
med det kommande läsåret. Då jag avgår som redaktör i styrelsen blir
detta mitt sista nummer och jag hoppas det inom skolan finns engagerade föräldrar som kan ta över denna fina skoltidning och tradition och
gärna samarbetar med eleverna! Alla mallar finns arkiverade, tekniken
går framåt och det blir enklare att sammanställa material. Givetvis finns
Maria, Sanna och jag tillgängliga för att hjälpa den nya redaktionen
komma igång!
Hälsningar Lena Powers

Bilder: Lena Powers ―Brandgula elever läser med Lila elever‖

SkolSkoltröjor/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 eller
tag kontakt med Anna Lovell för
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tröjor, västar
beställningar eller frågor
anna.lovell@comcast.net

Skolväskor
Skolväskan är i stadig off-white
kanvas med mörkblå skoning
och handtag. Skolföreningens
logo är tryckt på ena sidan. Alla

Ordförande, lärarrepresentant,
adresslista, kontaktperson SCC,
Skolverket och SUF i Sverige
Anna Hasselqvist
annahasselqvist@hotmail.com
Sekreterare
Susanna Pehrson
sanna.pehrson@gmail.com
Kassör
Johan Jonsson
johanj@microsoft.com
Fundraising, skoltröjor
Anna Lovell
anna.lovell@comcast.net
Hemsida
Magnus Larsson
magnus_agneta@hotmail.com
Skolbladet
Lena Powers
lena@irial.com
Kaffeansvarig,
Peo Gudmundsson
peogudmundsson@yahoo.com
Uppdrag utanför styrelsen
Biblioteksansvarig
Malin Jonsson
malinj@comcast.net
Valberedning 2008-2009
Karin Persson Medina
Susanne Wagner Fischer
Luciaansvarig
Agneta Larsson
magnus_agneta@hotmail.com
Friluftsdagsansvarig
Anna Lovell
Johan Jonsson
Detta nummer av
Skolbladet
Redaktion
Lena Powers
lena@irial.com
Ansvarig utgivare
Anna Hasselqvist
annahasselqvist-@hotmail.com
Korrekturläsning
Malin Jonsson
malinj@comcast.net
Charlotte Brekkan
charlotte@brekkan.com
Foto: olika bidragare, står vid fotona
Vi tackar för alla insända bidrag!
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Från vår ordförande
Varmt välkomna till ett nytt läsår i
Svenska Skolföreningen.
Det här är mina sista ordförandes
rader. På årsmötet den 20:e
september avgår jag och lämnar
över ordförandeskapet. Kom till
mötet och hör valberedningens
förslag och träffa er nya
ordförande och många andra nya
styrelsemedlemmar.
Självklart är det med blandade
känslor som jag lämnar detta
fantastiskt roliga, intressanta och
ibland utmanande uppdrag. Jag
har varit ordförande i tre år och
Svenska Skolföreningen är en
stor del av mitt liv. Mina barn
kommer dock såklart gå kvar i
skolan så jag kommer träffa er
alla på söndagarna ändå. Jag
önskar alla i nya styrelsen lycka
till och jag vet att skolan är i
mycket goda händer.
I år har vi många nya elever vilket
vi tycker är otroligt roligt. Många
elever innebär också att vi
behöver mer hjälp. Som förälder
så kan man hjälpa till både i
klassrummen eller på våra
aktiviteter. Prata med lärarna eller
rektor Mariana Jäder-Näslund om
vad du kan göra för att göra vår
skolförening ännu bättre.

återkommande familjer hjälper
gärna till och svarar på frågor eller
bara berättar hur saker och ting
går till.
Självklart vill vi i styrelsen också
tacka våra fantastiska lärare som
tre söndagar i månaden åker till
våra lokaler för att undervisa
barnen. Förutom att undervisa
planerar de dessutom lektioner,
rättar läxor, går på lärarmöten och
håller ordning bland vårt material.
De är värda en eloge och utan
våra lärare skulle vi inte kunna
hålla så hög nivå på vår
undervisning.
Glöm inte att titta på våra
skoltröjor och beställ en till var
och en i familjen. De är dessutom
en uppskattad present till familjen
i Sverige. Kontakta Anna Lovell så
kan hon berätta allt om storlekar,
modeller och priser.
Jag är övertygad om att vi
kommer ha ett fantastiskt läsår
tillsammans!
Än en gång; Varmt Välkomna till
Svenska Skolföreningen i Seattle
Anna Hasselqvist
(annahasselqvist@hotmail.com)

Jag vill också passa på att hälsa
alla ny familjer extra välkomna.
Det är mycket nytt när man börjar
en ny skola, men både lärare och

Ordförande Svenska
Skolföreningen i Seattle

Detta Skolblad kommer ut försenat pga av många olika orsaker. Detta
är ett samlingsnummer för läsåret 2008-09. Elevernas Nyhetsblad kom
ut med tre nummer under året.
Se www.skolforeningen.org
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Från vår rektor-

våren

Ytterligare ett skolår, det elfte, för svenska skolan i Seattle har kommit till sitt slut. Det är lätt att minnas
sin egen barndoms-somrar, när vi nu har haft så vackert väder de senaste veckorna, lite pirrande känsla i magen och förväntan inför ett långt sommarlov. Och allt man vill och skall göra. Nu är inte svenska
skolan i Seattle riktigt samma sak men jag hoppas i alla fall våra elever fått med sig en hel del svenskt
under detta år, kanske många även åker hem och besöker släkt och vänner i sommar.
Utvärderingen och uppföljning är en viktig del för att utveckla skolan. Under februari månad gjordes en
utvärdering på skolan. Senast vi gjorde en tillsammans med alla eleverna var två år sedan. I år deltog
alla grupperna elever, föräldrar, assistenter samt lärarna.
Genom utvärdering och uppföljning finns möjlighet till förbättringar och utveckling av skolan, vilken är ett
av mina uppdrag som rektor på skolan att säkerställa och förbättra kvalitén i undervisningen.
Tusen tack till alla er som tog er tid att svara på enkäten! Jag tycker att resultaten verkligen visar vilken
bra skola vi har här i Seattle. Men som alltid finns det dock alltid punkter vi kan förbättra, t.ex. lokaler,
gruppstorlekar, individualisera undervisningen lite mer utifrån enskilda elevers behov m.m.
Men den absolut viktigaste frågan vi måste jobba med är hur vi får eleverna att se fram emot söndagarna och inte som ett måste. Det skall vara roligt intressant och lockande. Vi som föräldrar har också
en viktig del i detta att motivera och prata med våra elever om skolan på ett positivt och inspirerande
sätt. Våra förutsättningar så som lokalernas utformning etc. behöver vi också arbeta vidare med och
även få mer delaktighet och engagemang från elevernas sida. Det gäller kanske framför allt de äldre
eleverna.
Som avslutning kan nämnas att en ny läroplan är på gång i Sverige. Skolverket förslag skall vara klart i
april 2010. De nya kursplanerna skall bli mer begripliga och tydligare för både elever och deras
föräldrar. Vi kommer att följa arbete och givetvis återkommer vi med mer information under kommande
läsår.
Hoppas ni får en riktigt skön sommar! Läs, skriv och prata med era barn på svenska!
Mariana Jäder Näslund
Rektor Svenska Skolföreningen i Seattle
Antal svarande föräldrar på enkäten ht 2009
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Intressanta frågor från lärarnas utvärdering.
Jag är nöjd med lokalen jag undervisar i?
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hösten

Välkommen till ett nytt och spännande läsår på svenska skolan. Det här är mitt femte år här i Seattle
och som lärare på skolan. Jag tror att aldrig tidare har jag känt mig så förberedd och inspirerad inför ett
nytt läsår. I somras medverkande Charlotte Brekkan och jag på den årliga sommarkonferensen för
skolor i utlandet, som Skolverket och SUF (Svenska Utlandsskolors Förening) arrangerar varje sommar
i vår vackra huvudstad, Stockholm. Det var myckt intressant och jag blev så inspirerad av föreläsaren
Ann-Marie Körling. Hon pratade massor om att utmana eleverna. Och hur man gör det .... Hon gav oss
massor av frågor och tankar.
Vår största utmaning är också direkt kopplat till detta. Hur skapar vi en bra och utvecklande miljö för
våra elever på skolan som de ser fram emot att möta? Hur kan vi utmana eleverna, så att de blir
engagerande? Tyvärr har vi alldeles för kort tid på svenska skolan, två timmar i veckan, men vi skall
försöka göra vårt bästa!
Årets tema är ―Sverige i tiden‖, inspirerad av vår Kung Carl XVI Gustafs valspråk ―För Sverige - i tiden―.
Under läsåret kommer Swedish Hospital här i Seattle och Skandinaviska avdelningen på University of
Washington fira sitt 100 års jubileum. I samband med det planerar det Svenska Honorära Konsulatet att
fira med en svensk vecka i Seattle med roliga inslag och gäster i stan. Det passar då bra att vi lär oss
mer om våra svenska rötter och historia här i nordvästra USA. Spännande värre blir det också när OS
drar igång i februari månad i Vancouver,British Columbia. Vi kommer därför att starta året med att titta
tillbaka på våra rötter. Vi är ju alla emigranter! Målet är att vi ska ge eleverna ett ökat intresse att läsa
mer på svenska och känna till sina rötter från Sverige.
Mariana, skolans rektor

Välkomna till Svenska Skolföreningens Årsmöte! Söndag 20 sep 11:00-12:30















Mötet öppnas
Är årsmötet stadgeenligt utlyst?
Val av ordförande, sekreterare och justerare
Verksamhetsberättelsen för det gångna året 2008-2009
Kassörens rapport
Valberedningens presentation av styrelsen för skolår 2009-2010, samt val av styrelse
Val av revisor för verksamhetsår 2009-2010
Val av valberedning för styrelse skolår 2010-2011
Ansvarsfrihet för styrelsen
Grupper, lärare och lokaler skolår 2009-2010
Terminsavgifter läsåret 2009-2010
Inkomna motioner
Övriga frågor
Mötets avslutande

Vi bjuder på smörgås och dricka till de vuxna. Barnen har ordinarie undervisning med sina lärare mellan
klockan 10.00-11.00. Under mötet kommer det att visas en film för barnen och bjudas på filmgodis
Vi ser fram emot att få se så många som möjligt på årsmötet. Vi räknar med att det pågår ca 1.5 timmar
så kom i tid!
Väl mött!

Styrelsen för Svenska Skolföreningen i Seattle
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Röda

gruppen

Lärare
Monika Claassen och Anette Grabski
Assistent Mari Orvendal, Peo Gudmundsson och Camilla Senter
Elever
Agnes, Annika, Anton, Amanda, Cameron, Camilla,
Ella, Elsa, Elsa, freija, Gunnar, Harris, Isabelle,
Johanna, Johannes, Jonathan, Katrina, Milla, Molly,
Sebastian, Sixten, Sophie, William

Det var en ovanligt glad och vetgirig röd grupp som vi fått äran att undervisa under 2 terminer. Vi saknar
dem redan!
Vi är, Monika Claassen (huvudlärare) och Anette Grabski (lärare), Peo Gudmundsson (assistent), Marie
Orvendal (assistent) samt Camilla Senter (praktikant).
I den röda gruppen, som är skolans yngsta klass (3-5 åringar), kan det gå livat till. Det är ett stort hopp
mellan en tre- respektive en femåring, och det är ibland svårt att fånga alla barnens uppmärksamhet.
Men det har gått ovanligt bra i år! Barnen har varit väldigt engagerade och intresserade och har verkligen försökt att hänga med i den svenska undervisningen. Det har varit härligt att se att majoriteten av
barnen, efter bästa förmåga, ansträngt sig för att svara på svenska. Och man kunde verkligen se att de
vågade mer och mer vartefter tiden gick. Dom har också varit väldigt snälla mot varandra.
Under det senaste läsåret så har vi arbetat med bokstäver och siffror och färger och former. Vi har lekt
och sjungit så vi nästan tappat rösterna och läst massvis med böcker. Varje vecka så har vi också
pratat om veckans svenska konstnär/konstverk och haft veckans pyssel, som alltid är så uppskattat.
Som gladast var den här gruppen när de fick leka rörelselekar (något att sysselsätta dem med hemma!)
och när aktivt fick delta i t ex filtsagor och prata om saker som dom stoppat ner i ―hemliga‖ påsen. Aktiviteterna utanför skolan såsom Naturdagen och Friluftsdagen har också varit väldigt uppskattade
ibland skolans allra yngsta.
Vi är glada att en del av barnen stannar kvar i den röda gruppen detta nya läsår, och önskar de andra
som flyttar upp till lilagruppen - LYCKA TILL! Ni har alla varit jätteduktiga!
“Hej och Tack för idag! Tänk vad tiden gått fort och vad mycket vi gjort! Hej och Tack för idag!”

Johanna drar en sånglapp ur sångpåsen

Foto: Hanna Noren
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Hej och välkomna till ett nytt och spännande år med Röda Gruppen!
Den röda gruppen är skolans yngsta grupp (och livligaste!). Här går barn mellan 3-5 år. Monika
Claassen är klassens huvudlärare som jobbar tillsammans med assistentkollegorna Peo Gudmundson och Anette Grabski. Erica Jonsson och Teo Ekström kommer att vara praktikanter, båda har
varit elever i skolan i många år.
I den röda gruppen fortsätter vi med vårt omtyckta program där vi jobbar med bokstäver och siffror
och färg & form. Vi pratar och vi läser och vi leker! Vi ser till att barnen trivs tillsammans. Här kan
många goda vänskapsband knytas!
Den röda gruppen kommer, liksom alla andra klasser, jobba med årets tema - "Sverige i Tiden".
Monika, Peo & Anette

Bild inskickad av: Monika Claassen

Har du barn under tre år?
Svenska lekgruppen är för barn mellan 0-3 år och träffas varje torsdag kl 10-12 hemma hos någon
i gruppen. Vi leker, pratar svenska och fikar tillsammans. Det finns en lekgrupp på Seattles västra
sida och en på Seattles östra sida.
Kontaktpersoner:
Väst: Alma Maizels: alma_maizels@gmail.com
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Lila

gruppen

Lärare
Catharina Lundin och Karin Persson Medina
Assistent Eliane Medina
Elever
Anna-Karin, Benjamin, Emma, Hedda, Johan, Kristina
Leo, Lina, Linnea, Noah, Sarah, Selma, Simon, Sofia

Snabbt har det gått, skolåret 2008-2009. Lila
gruppen tog ett steg upp under året, både fysiskt
och i sin svenska. Vi började i det lilla, lilla
rummet bredvid Blå gruppen. Det var lite varmt,
trångt och inte så lätt att koncentrera sig på
söndagarna. Trots det så var alla barnen duktiga
och villiga att lära. I januari månad fick vi så flytta
upp till övre våningen. Vi fick plats i hallen
bredvid Brandgula gruppen. Det blev så gott om
utrymme att vi kunde få en stor lektionsdel , en
mindre enskild arbetshörna samt ett utrymme för
gruppaktiviteter och mellanmål. Alltså plats att
röra på sig, vilket är väldigt uppskattat av små
barn.

lektionerna frågade vi barnen vad dom tyckte var
bäst med svenska skolan.
(Notera att vi inte frågade vad dom tyckte om
svenska skolan utan vi frågade vad dom tyckte
bäst om med svenska skolan) Svaren var inte
helt chockerande: Favoriterna blev bingo, rast,
mellanmål och kompisar.
Genom dessa favoriter har svenska språket varit
aktivt och förbättrats.
Vi tackar för ert förtroende det här läsåret!
Varma hälsningar från
Catharina och Karin

Under skolåret har vi haft en närvaro på ca 83%.
Vi har arbetat med 18 bokstavsböcker samt å,ä,
ö en extra gång.Vår duktiga assistent Eliane har
flitigt jobbat individuellt med alla barn och de har
övat sig att känna igen enkla svenska ord, som vi
sedan spelat ordbingo med under slutet av
våren. På slutet av läsåret har vi även hunnit
med högläsning med Brandgula gruppen (nyttigt
för båda grupperna.).Vi har studerat ca 8
svenska konstnärer, färglagt deras verk eller
målat egna. Vi har pratat, skrattat, sjungit och
hunnit med flera lärorika pyssel.
Årets lektioner har vi delat upp i två delar. Först
en mer strukturerad del med dagens konst och
bokstav. Därefter rast med högläsning, tack alla
föräldrar som läst för oss! Efter rasten har vi haft
en friare del med pyssel, lekar, sagor, sånger och
tävlingar. Det här upplägget har fungerat bra och
gjort skolan både förutsägbar, akademisk samt
kreativ.
Helt naturligt som lärare är man ju nyfiken på vad
som har varit det mest givande för de här små 56 åringarna under skolåret. Under en av de sista
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Foton: Catharina Lundin
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Vi hälsar alla välkomna till ett nytt läsår!
Lila gruppen är Svenska Skolföreningens yngsta skolgrupp och har 12-14 elever som är mellan 5-6
år. Vi arbetar mycket med bokstäver,och bokstavsformning. Varje lektion brukar vi rita eller måla, läsa
sagor, sjunga, leka samt jobba med Dagens Bokstav boken och Lycko-spelet. Efter varje lektion kommer barnen få med sig dagens lilla bokstavbok hem att visa upp och kanske jobba vidare i.
Vi övar också på veckodagar, månader, årstider samt att räkna. Lärare är Catharina Lundin och
Karin Persson-Medina och Camilla Senter kommer att vara praktikant. Catharina kom till Seattle
för 7 år sedan och har 2 barn i skolan: Hanna i brandgula gruppen samt Emma i blå gruppen. Catharina har tidigare suttit i styrelsen, jobbat i biblioteket samt varit lärare i röda gruppen. Karin har varit
med många år i svenska skolan i Seattle och innehaft en mängd olika poster. Camilla har varit elev
tidigare och praktikant i röda gruppen förra året.

Catharina och Karin
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Blå

gruppen

Lärare
Linda Ström och Charlotte Brekkan
Assistent Sofia Jonsson
Elever
Ann-Sofie, Alexander, Axel, Enzo, Ella, Elice, Filip,
Frida, Hanna, Isabella, Johanna, Kristina, Lisa,
Maximilian,Markus, Mikael, Oliver, Pontus, Saga,
Stephanie, Tyler, Vilma

Detta bör du veta om den blå gruppen:


Vi är 17 barn, 10 pojkar och 7 flickor



Vi har två fröknar: Linda och Charlotte



Vi har en superassistent: Sofia



Saker som vi gillar att göra på Svenska skolan: LEKA, LÄSA,
PRATA, SKRATTA, HA RAST, MELLANMÅL, JOBBA (ibland)...



Saker som vi gillar att göra på fritiden: Leka, cykla, åka inlines,
spela fotboll, spela piano, busa, äta godis, titta på film, bygga med lego, spela tv-spel och
dataspel...



Tillsammans har vi många favoriträtter bl a spagetti, pizza, hamburgare, grillad lax...



Vi bor på många olika ställen i och utanför Seattle.



Vi åker bil, buss eller färja för att komma till Svenska skolan.



Vi har 210 fingrar och 210 tår tillsammans.



Bäst av allt är när vi får leka lekar tillsammans på lektionen!

Under skolåret 2008-09 bestod blå gruppen av 17-21 spralliga barn mellan 6 och 8 år. Vi har försökt att
ta tillvara barnens intressen och önskemål och blandat undervisningen på många olika sätt. Ett knep att
få alla att prata mycket svenska har varit att leka lekar tillsammans. Några av favoriterna har varit: ett
skepp kommer lastat, fruktsallad i många varianter och charader.
Under hösten jobbade vi mycket med bokstäverna i alfabetet, hur alfabetet låter och alla barn har tagit
bokstavskörkort. Vi tycker fortfarande att å, ä och ö är lite kluriga bokstäver. I början tränade vi mycket
på att komma på ord på varje bokstav i alfabetet. Under en lektion kom vi på över 700 ord tillsammans!
Vi har genom ramsor, sånger, högläsning och lek talat om vanliga begrepp såsom: över, under, bakom
och framför. Vi har jobbat med lång och kort vokal och jämfört stavning på engelska och svenska. Vi har
jobbat med verb, substantiv och adjektiv och allra roligast är att göra charader av verb. Vi har övat på
klockan och pratat om veckodagar, årets månader och årstiderna. Betoningen har legat på att få alla
barn att prata mycket på svenska, både inför hela klassen och i små grupper. Under våren har vi jobbat
i boken Veckans ord, alla i sin egen takt.

Forts. nästa sida
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Inom konsttemat har vi koncentrerat oss på tekniker
men också pratat om och jobbat med några
konstnärer. Vi har jobbat med grundfärger och blandfärger, lärt oss färgernas namn och har ritat mycket
både i pastel, krita, blyerts och med kol. Under höstterminens naturdag bekantade oss med fotokonst genom
en jakt på olika motiv med kameror. Vi har gjort
konstmonster av våra namn.
Vi som lärare har lagt märke till den starka tävlingsandan i gruppen och det blev extra tydligt under friluftsdagen. Alla elever kämpade väl och la in hela sin själ i
de olika grenarna, kast med liten boll, längdhopp, stafett och sextio meter.
Under höstterminen fick eleverna en bokstavsläxa i läxboken som var kopplad till veckans bokstav. Under
våren har läxorna varit att läsa böcker på svenska. De
elever som har velat ha mer läxa har tagit hem
Veckans ord och övat i den. Vid varje lektionstillfälle
har vi lånat böcker, tidningar och filmer i biblioteket.

Foton: Lena Powers

Vi tycker att det har varit jätterolig att träffa barnen i blå gruppen på söndagarna och ser fram emot
hösten igen!
Charlotte och Linda
Välkomna till en ny termin med blå gruppen!
I blå gruppen jobbar Charlotte Brekkan som lärare och Emil Näslund som praktikant. Våra elever är
födda mellan 2002 och 2004. I den blå gruppen arbetar vi med den tidiga läs-och skrivinlärningen:
bokstäver, begrepp, ordkunskap, meningsbyggnad och enkel läsförståelse. Vi börjar med samling varje
lektionstillfälle då vi sjunger, berättar olika saker för varandra, har genomgång och läser. Innan rasten
tar vi paus och har högläsning och mellanmål. Vi talar, lyssnar, läser och skriver så mycket som möjligt
under varje skoldag. Vi kommer självklart också att jobba med årets tema Sverige i tiden och som
vanligt ta upp traditioner som infaller under året. Varje vecka har vi tillfälle att låna böcker, tidningar och
filmer i biblioteket. Eleverna kommer att ha en liten läxa till varje lektion.
Charlotte flyttade till Kirkland januari 2008 pga hennes makes jobb. Hon är
grundskollärare och kommer från Uppsala. Hon har jobbat som lärare i förskolan,
på lågstadiet och på komvux i Uppsala och Sigtuna. Charlotte har tre flickor, Sofia
8, Caroline 10 och Johanna 12 som har tagit en paus från
svenska skolan. Emil har bott med sin familj i Sammamish sedan
2005. Han har tidigare varit elev på skolan men går nu på Sofia
Distans. Emil är Marianas son.
Foto: Brekkan

Foto: Näslund
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Gula

Gruppen

Lärare
Stina Cowan och Sara Lalloo
Assistent Anna Lovell
Elever
Alexander, Annika, Astrid, Caroline, Clara,
Christopher, Conrad, Ella, Erik, Hanna, Ida, Karolina,
Linus, Maja, Matilda, Max, Nadja, Ronya, Sofia,
Sophia, Stephanie, Zhiyu

Foton: Stina Cowan

Ett år med Gula gruppen
Det här läsåret började med
ett antal nya elever plus en
ny lärare. Stina, som jobbat
på skolan sedan hon och
Lena startade den, delade
med sig av sina elever till
Sara, som precis flyttat hit
från Sverige. Hela hösten
delade vi på arbetet; ibland
var Stina fröken, ibland Sara
och ibland jobbade vi
tillsammans. Vår assistent
Anna är den enda som har
jobbat varje lektion hela året.
Efter jul tog Stina med sig
Clara och åkte iväg på
äventyr med sin familj och
sedan dess har Sara skött
undervisningen, utom när
Lena vikarierat några gånger
under våren.

Svenska skolan hade som ni
nog vet ‖svenska konstnärer‖
som tema det här året. I gula
gruppen har vi hunnit avverka
John Bauer, Elsa Beskow,
Carl Milles, Jenny Nyström,
Carl Larsson, Peter Dahl och
Joanna Rubin Dranger.
Konstnärerna har vi tagit upp
på lite olika sätt, vi har lärt
oss lite om deras liv, tittat på

bilder, funderat på vad som
händer på bilderna, tittat på olika
stilar och vi har till och med gjort
silhuettbilder, precis som Elsa
Beskow gjorde.
Vi har även haft vårt eget tema i
gula gruppen, nämligen
Regalskeppet Vasa. Vi har lärt
oss om hur Vasaskeppet såg ut,
hur man levde på skeppet, hur

Framför Vasa Skeppet nere i Stockholmsrummet
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lite man fick att äta, varför det var
så viktigt med båtar på 1600-talet
och mycket annat. Vi har också
gjort experiment för att se hur det
gick till när dykare på 1600-talet
bärgade Vasas kanoner med hjälp
av dykarklockor.
Vi har förstås gjort annat än
Vasaskepp och konstnärer också!
Under våren har vi lyssnat på ett
stycke av Astrid Lindgrens Mio
min Mio varje vecka och på slutet
såg vi resten av historien på film.
Vi har jobbat ganska mycket med
språkriktighet den här terminen,
framför allt med några av de ljud

och bokstäver som inte finns i
engelskan. Vi har gjort troll
eller älvor som vi fantiserat,
ritat och skrivit om. Vi har
skrivit brev till Sverige, läst
böcker, lekt lekar och spelat
spel.
Under året har vi njutit av att
se alla framsteg som
eleverna har gjort. ALLA har
gjort framsteg, små eller
stora! Någon har blivit bättre
på att läsa, någon skriver
bättre och någon vågar prata
mer svenska.
Flera elever har slutat under

BLADET

året och andra har tillkommit, så
gruppen som slutar är inte riktigt
samma som började i höstas. Nu
säger vi hej då till de äldsta
eleverna som flyttar upp till den
brandgula gruppen i höst. Det
har varit roligt att ha er här, men
nu är ni redo för nya utmaningar!
Istället säger vi välkommen till
alla er från blå gruppen som
börjar hos oss i höst!
Tack för ett roligt och lärorikt år!
Sara och Stina

Vasa skeppet hittades på 18 famnars djup. Hur djupt är det? Låt oss mäta!

Välkommen till Gula gruppen!
Sara Lalloo jobbar som lärare och Anna Lovell som assistent. Våra elever är födda mellan 2000 och
2002. I den här gruppen jobbar vi mycket med läsning och skrivning, men givetvis också med talad
svenska. Vi tränar språket genom lekar, högläsning, CD-böcker, brevskrivning, Sverigekunskap och
mycket mer. Vi kommer förstås även att jobba med årets tema, ‖Sverige i tiden‖. Eleverna läser och
skriver om en bok i månaden och har en skriv- eller läsläxa varje vecka.
Sara flyttade till Seattle våren 2008
pga av makens jobb. Hon är
gymnasielärare och har bott och jobbat
i Stockholm sedan 1998. Hon har två
barn som går i svenska skolan,
Amanda i röda och Simon i blå
gruppen.
Foto: Sara Lalloo

Foto:Anna Lovell

Anna har varit med och jobbat med
skolan i flera år, både i styrelsen
och som vikarie. Anna kom till
Seattle 1991 som au-pair, gifte sig
och blev kvar. Hon har en dotter,
Elice, som går i den blå gruppen.
Anna ansvarar också för
skoltröjorna och sitter i styrelsen.
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Brandgula

Lärare
Mariana J Näslund och Lena Powers
Assistent Louise Carlen
Elever
Adam, Carl, Emma, Felicia,

gruppen 2008
2008-09

Hanna,Hanna, Isak, Johanna,
Johanna, Julian, Karolina, Louise,
Lucas, Marcus, Marcus, Nicklas,
Simon, Teo, Yinjin

Tänk ytterligare ett år har gått. Vi startade året med hela 20 elever i Brandgula gruppen, vilket var rekord. Nu under vårterminen har vi varit en tapper skara på 14 elever som träffats. Flera elever fyttade
hem till Sverige igen. Det har annars varit en hög närvaro under hela året.
Årets konsttema och tidningsarbetet har gått som en röd tråd genom året. Vi har också tränat vidare
med klassiska medel som veckans ord, läst böcker etc. Eleverna har själv haft ett litet forskningsprojekt
som de fått redovisa både skriftligt och muntligt inför varandra samt på skolavslutningen för hela skolan.
Konstnärerna som vi arbetat gemensamt med är: Carl Larsson och John Bauer. Eleverna valde sen
egna att jobba med, se nedan.
Vår förhoppning är naturligtvis att kunskapen om svenska konstnärer och intresset för svensk konst har
ökat i och med detta.
Mariana och Lena

Konsttema
Det här året har vi koncentrerat oss på ett
konstnärstema, och i brandgula gruppen jobbade vi
med ett projekt som långläxa. Vi skulle välja en
konstnär var och ta reda på fakta om den, vad deras
konst är och göra en presentation som vi sedan skulle
presentera för klassen. Vi fick själva välja vilken
konstnär vi ville presentera. Dom flesta valde att göra
en fin affisch, men tex Teo valde att göra en power
point presentation.
Konstnärerna som blev valda varierade från målare till
dator-konstnärer. När vi presenterade fick vi berätta om vår konstnär och om hur vi gjorde vår
forskning. De flesta gillade iden om att vi själva fick välja hur vi skulle göra och vem vi ville lära oss
om. Några av konstnärerna som blev valda var Anders Zorn (Marcus H) , Bertil Vallien (Carl), Ulrika
Hydman Vallien (Hanna L), Karin Larsson (Louise), Gunilla Bergström (Yinjin), Peter Sköld (Hanna.
N), Inger Edenfeldt, (Felicia), Philip von Schantz (Julian) , August Malmström, ( Lucas) , Elsa
Forts. nästa sida
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Beskow (Markus F), Mårten Eskil Winge, (Isak ) Johan Wahlbom, (Simon), Lisa Jevbratt (Teo). Vi
visade våra arbeten samt berättade lite på skolavslutningen.
Även om dom flesta tyckte det var kul så vill vi kanske nästa år välja själva vad vi vill forska om så att
inte alla behöver forska om samma sak som tex konstnärer.
Här redovisar
en del elever
sina arbeten
för kompisarna.

Foton:
Lena Powers

Morgonpigg fågel som slog sig ner varje
söndagsmorgon, lagom till samlingen.
Kanske ville han lära sig lite svenska med?
När tiden ställde om i våras kom han en
timme senare! Vi får se om han kommer i
år med?!
Foto: Mariana Näslund

Välkommen till ett nytt skolår med brandgula gruppen,
I brandgula gruppen jobbar Mariana Jäder Näslund som lärare och Louise Carlén som assistent.
Våra elever är födda mellan 1995 och 1999. Vi kommer under året att arbeta med ordkunskap,
läsförståelse, tal , skrivande och mycket mer. Vi kommer även att arbeta med årets tema Sverige i
tiden, mer information kommer senare Som ni vet har vi också varje vecka möjlighet att låna
svenska böcker, tidningar och filmer i biblioteket. Eleverna kommer att ha läxa till varje lektion som
kommer att se olika ut beroende på vad eleven behöver träna vidare på.
Brandgula gruppen är de äldsta elevernas grupp från 10 år till 15 år och är i år 15 st elever . I
Brandgula gruppen fortsätter vi arbetet att utveckla elevernas svenska språk och lära oss mer om
svensk kultur och historia på olika sätt. Vid varje tillfälle vill vi att alla elever skall tala, skriva och läsa
något på svenska.
Det är Marianas femte år på skolan. Hon är utbildad lärare i Sverige och är tjänstledig
från sin gamla skola i Sollentuna. Hon kom hit till Seattle då maken, Jonas, fick jobb
på Ericsson för fem år sedan. De har tre barn, Oliver (8) och Louise (11) och äldsta
sonen Emil, 15, läser år 9 på Sofia Distans och arbetar som praktikant i blå gruppen. .
Louise Carlen är assistent i gruppen eftersom hennes båda barn, Markus och Eric,
går där. Hon flyttade hit 2007 då maken Brent Ford fick jobb här. Senast bodde de i
Sverige men har bott bla i England och Australien tidigare.
Foto:
Emil Näslund
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Bibliotekshörnan

Jag hoppas att ni alla läst
många svenska böcker under
sommarlovet. Jag vill skicka en
påminnelse till alla att gå
igenom era skolväskor och
bokhyllor där hemma och för att
hitta böcker, filmer och tidningar som kan ha
blivit kvar hemma och inte tillbaka lämnade. Vi
försöker få in samtliga böcker inför den årliga
inventeringen. Denna sommar var den första
utan sommarlån eftersom flera familjer tog med
böcker och filmer till Sverige där de sedan
glömdes bort tyvärr. Så hjälp till med
bokinsamlingen så alla böcker kommer tillbaka!
Hur var då skolåret 2008-2009 enligt
biblioteket? Jo, vi fick lite högre bokskåp för att
få plats med alla nya donationer. Det kom in ca
120 böcker och tidningar från: Fam Lundin,
Carolyn Purser, Riksföreningen Sverigekontakt,
Fam Persson-Medina, Fam Ström, Fam Helin,
Fam Larsson, Fam Hasselqvist, Fam Barklund,
Fam Brainard, Fam Ford, Fam McCaa, Fam
Schultz, Fam Engman, Fam Shepard, Fam
Näslund, Lena Powers och en stor donation kom
in från Jesper Johansson och svenska skolans
styrelsen köpte in ca 23 st svenska dvder. Jag
reserverar mig för att jag har glömt någon familj,
alla bör vara med på denna lista men tryckfel kan
alltid hända. Ett stort, stort TACK till alla som så
generöst tänker på barnen och deras relation till
svenska språket.

Biblioteksregler
Vad får jag låna?
Du får låna
 2 böcker eller
 1 böcker + 1 serietidningar eller
 1 böcker + 1 DVDer eller
 1 böcker + 1 CD/CD-ROM-skivor
Jag vill också tacka de pappor som har hjälpt mig
under året med att skruva ihop nya skåp eller laga
gamla där hjulen har gått av framför allt Jonas
Olsson, Niklas Mattisson och Johan Jonsson.
Jag är dessutom tacksam att Swedish Cultural
Center tillät oss att flytta ut bokskåpen från
förrådet (det sparar oss många trasiga hjul) samt
att vi kunde lägga till ett bokskåp för lärarnas
referens böcker. Det kommer att läggas under
biblioteksrutiner inför nästa skolår.
Vi ses i biblioteket, Malin

Malin i full färd med utlåning
Foto: Lena Powers
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Det virtuella biblioteket

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
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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

Bokrecension
Av Teo Ekström

En liten bokrecension, av Teo

(fd Brandgula gruppen, numera praktikant)

Dagen före svenska skolan sa min pappa till mig att jag behövde läsa några timmar svenska, och
det fick inte vara Sune (som jag oftast väljer…). Jag försökte förstås komma undan: ―Men det finns
inga andra svenska böcker i huset. Då kan jag förstås inte läsa nån bok.‖
Fortare än jag kunde säga ―Jag vinner‖ kom Pappa tillbaka med en bunt böcker. Jag valde förstås
den minsta och lättaste, ―Fem söker en skatt‖. Jag började läsa den, och den var inte lika dödstråkig
som jag trodde. Den var faktiskt ganska bra, intressant, och lätt (för mig ändå). Fem-Böckerna är jättegamla, tryckta ungefär i stenåldern (när din mamma var barn).
Jag läste mycket mer än de 2 timmarna som jag skulle, och när jag var klar, var Pappa förstås stolt
för mig, och på bra humör. På det sättet fick jag spela mycket mera tv-spel än normalt. Så nästa
gång dina föräldrar kräver att du läser nån timme svenska, fråga dem om de har en av FemBöckerna. Det har de kanske: LÄS DEN!
Då blir de på bra humör, och då får du vad du vill!
17
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Friluftsdagen 5 oktober
Först samlades alla elever, föräldrar och fröknar. Fröknarna berättade att vi skulle grilla korv och göra en massa
andra roliga saker. Vi delade in oss i de olika skolgrupper.
Den röda och lila gruppen var tillsammans. De gick en tipspromenad och sen gjorde de de hemliga lådorna. Då
fick de sticka in handen genom ett hål i en låda och känna vad som var i den. De fick gissa och de flesta var så
duktiga att de gissade rätt! Sen fick de rita ett räd och dekorera det med löv i olika vackra färger. Efter det lekte
de olika lekar.

Foto: Jeanette Svensk Li

Den blå gruppen delade in sig i fyra grupper. Varje grupp fick en kamera och uppgiften att de skulle fotografera
olika saker som de skulle hitta. De olika sakerna var något blått, något läskigt, några löv, något taggigt. Alla barn
fotade roliga bilder. Sen fick de välja om de ville spela fotboll, brännboll, gå tipspromenad eller leka lekar. De som
gick tipspromenaden hittade en rotvälta och tyckte det var spännande men tyckte det var ett krångligt ord!
Den gula och brandgula gruppen hade samma uppgift fast delade upp sig. Vi delade in oss i grupper om två eller
tre. Först fick vi ett papper där det stod att man skulle hitta lite olika saker från skogen. Det var dikter som
beskrev olika saker som, något brunt, gammalt, blött, taggigt, böjt, sött osv. När vi hade hittat våra saker
samlades vi och vi fick berätta om dem för dom andra i klassen vad det var för något. Sen la vi tillbaka sakerna i
skogen.
Efter det grillade vi korv och hade rast. Sen när alla var färdiga fick man välja om man ville spela brännboll eller
fotboll. Flera pappor och mammor hjälpte till med det. Det var en mysig dag och det kom inget regn.

Foto: Clara Cowan
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Flytten till Sverige
Av Emma Larsson, fd Brandgula gruppen
Att flytta är svårt. Kompisar, skolan, allt måste man lämna. Det är vädigt svårt. I början tyckte jag att
det skulle bli jättekul att flytta, men det ångrar man när dagen som man ska flytta kommer närmare.
När man äntligen fattar vad som händer så ångrar man sig. Då vill man inte flytta längre. Då vill man
stanna kvar och ha allt som det är, men det är för sent. Nu kommer taxin. Medans jag gråter sätter
jag mig brevid min mamma och vinkar åt min bästis som har kommit för att säga hej då.. Sen sitter
man på flygplanet och det känns som en helt vanlig sommar. När jag kommer till landet känns det
också helt normalt. Men sen när man vanligen skulle åka hem till USA, gör man inte det. I stället åker
man fram och tillbaka till Stockholm och IKEA. Konstigt, när man kommer till sitt helt nybyggda,
tomma hus känner man sig inte som hemma. Inte än i alla fall. Sen börjar skolan, det känns hemskt,
så annorlunda. Man känner sig dum att en trea kan skriva och läsa bättre en mig själv som går i
sjuan. Nu får man gratis hemlagad skolmat också som inte alltid är så god. Som fisk till exempel. Och
massor av rast får man också, det fick jag inte i min gamla skola. Det är jobbigt att studera samma
saker som jag gjorde förra året i matte och NO. Jag vill fortfarande flytta tillbaka till USA men hoppas
att den viljan går över snart. Dom senaste två veckorna har saker blivit lite bättre. Jag har nu kommit
på att jag älskar att åka tåg, tunnelbana och buss. Nu är jag nästan klar med mitt rum och så ser
huset mycket bättre ut. Nu har jag fått några nya kompisar och jag spelar mycket basket på rasterna.
Min nya favoritlärare heter Steven. Han är jätteduktig fotograf och har sålt några av sina bilder till
National Geographic. Han är amerikan och kan bara lite svenska så alla lektioner är på engelska. En
annan sak som är bra med den svenska skolan är att man inte får så mycket läxor.
Emma Larsson (emma@larssons.net)
Fotnot: Familjen Larsson består av
Magnus, Agneta, Emma, Karolina
och Vilma. De har alla varit engagerade inom svenska skolan, som
lärare, styrelsemedlem föräldrar och
elever. De flyttade hem till Sverige i
mitten av juli efter 12 år i Redmond.
Emma har skrivit en mycket
känslosam beskivning av hur hon upplevde flytten. Familjen bor på Lidingö i ett nybyggt hus och trivs mycket bra, men det blir ju en ganska
stor omställning att byta kontinent
och allt invant. Vi hoppas få höra av
Emma igen i ett senare nummer av
Skolbladet.
Från höger Emma, Karolina, Vilma Larsson och
kompisen Hanna Cowan 2008
Foto: Lena Powers
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Luci

a

Foto: Mariana Näslund

Årets luciatåg blev en strålande tillställning på Nordic Heritage Museum i Seattle. Många
förväntansfulla tomtar, tärnor, stjärngossar och en lucia dök upp en söndagförmiddag i
december för att sjunga upp och klä på sig inför den stora showen. Alla i luciatåget var
jättenervösa och även föräldrarna.
När det var dags för intåg tändes alla ljus och tåget rörde sig framåt mot scenen. Allt gick enligt
planerna, verserna lästes vackert, sångerna sjöngs stämningsfullt och alla stog på benen. I
publiken satt många svenskar men också många amerikaner som var nyfikna på vår
spännande tradition.
Efter luciatåget såldes delikata lussebullar, glögg och annat gott, som föräldrar på skolan hade
tagit med sig.
Tyvärr blev detta det enda luciatåget för den här julen. Luciatåget som brukar hållas på
skolans julfest blev inställd på grund av julväder (snö) så Johanna Hansen hann aldrig vara
lucia den här julen.
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Vår fröken sa att vi skulle gå in i rummet där de små barnen är. Där var redan massor med andra barn. Vi
satte oss på golvet och så pratade mamma om vad som skulle hända. Sedan dansade vi runt en jätteliten
gran. Det var skoj, särskilt Små grodorna. Efter dansen fick vi pepparkakor och gå tipspromenad. Det fanns
också en fiskdamm och jag fick mitt favoritgodis. Jag lekte med mina kompisar och det var jättekul. Mamma
och pappa hade köpt lotter och jag fick ha de rosa. Det var spännande, men jag vann inget. Det skojigaste
på hela dagen var att dansa runt granen.

Foton: Johan Jonsson

Piano/Flöjt/Saxofon -lektioner på svenska!
Bachelor of Arts i musik
3 års erfarenhet som privatlärare
Kan komma hem till er för lektionerna
25 dollar i halvtimmen, 40 för en timme
Från 7 år och uppåt
Jag tycker att det är viktigt för barn och ungdomar att ha roligt med musik. Därför gör jag så mycket som
jag kan för att hitta musik som mina elever gillar, medan jag samtidigt lär dem teori och teknik. Jag spelar både klassiskt och jazz, och kan lära ut musik både på engelska och svenska. Vid intresse eller om
ni har några frågor, kontakta mig gärna på 206-661-7462 eller els.nilsson@arts.cornish.edu
Jag ser fram emot att höra från er!
Elsa, som tidigare var assistent i Svenska Skolföreningen
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Idrottsdagen 3 maj
Den tredje maj hade vi friluftsdag på idrottsplatsen vid International School i Bellevue. Först
samlades vi alla och delade upp oss i våra grupper för att gå till dom
olika aktiviteterna. Det fanns stafett, längdhopp, kast med liten boll
och 60 meter löpning. Efter att alla fått prova dom olika aktiviteterna
så samlades vi igen för att fika. Sedan var det dags for fotboll och
brännboll. Alla som ville fick spela, och till och med några vuxna spelade glatt med i båda sporterna. När spelen var slut var det dags att
åka hem igen.
Av Felicia, brandgula gruppen
Foton: Steve Strong

Den 3 maj gick Svenska Skolföreningens idrottsdag av stapeln på Hyak International School i Bellevue.
Barnen kom idrottsklädda och med snabbaste löparskorna på och var redo för en dag fylld med hopp
och spring, lek och skratt. Många kom redo att tävla, och alla kom för att ha roligt. Barnen blev indelade
i sina skolgrupper och deras lärare och volontärer tog dem till deras första sportgren för dagen, det
bjöds på 60 meter, längdhopp, stafett och kast med liten boll. Barnen i röda och lila gruppen hoppade
bla säck och sprang äggstafett.
Efter att alla grupper provat på alla grenar tog vi rast och satt och fikade i vårsolen. När vi fått i oss våra
ostmackor och apelsiner blev det dags för fotboll och brännboll där både barn och vuxna spelade.
Ett stort tack till alla elever som gjorde detta till en så rolig dag, och ett lika stort tack till alla volontärer
som som hjälpte till.
Anna Lovell, idrottsdagsplanerare
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Nationaldagen 6 juni

Som traditition brukar inte svenska skolan ställa upp i olika evenemang runt om i stan, trots att vi ofta tillfrågas. Vi koncentreras oss på undervisningen på söndagar och allt annat blir frivilligt. I flera år har en del
familjer valt att komma till Swedish Cultural Center i deras årliga firande av den svenska nationaldagen.
Barnen brukar sjunga ett par svenska visor och sedan vara gäster under köttbullsmiddagen.
I år var det Felicia och Julian Barklund, Isak, Simon och Linus Senter, Johanna och Leo Hasselqvist med
föräldrar som ställde upp. Är de inte gulliga! Johanna hade tränat länge och kunde allt innantill eftersom det
var osäkert om de andra kunde pga av amerikanska skolan och hon trodde hon skulle vara ensam, men var
glad för att fler kom.
Ni är alla välkomna att deltaga vid nästa års 6 juni firande. Inbjudan kommer senare.
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Skolavslutningen

Välkomna till Svenska Skolföreningens traditionella skolavslutning, hälsar Anna
Hasselqvist skolans ordförande,
till alla gäster som slutit upp
denna soliga sommarmorgon.
Salen är dekorerad av barnens
arbeten, dalahästar, blommor
och flaggor och här luktar gott
kaffe, (tack till Starbuck’s i år
igen) och fina tårtor står uppdukade. En och annan chokladkaka har smugit sig in bland de
traditionsenliga jordgubbstårtorna, men så bor vi ju i USA!

Elsa Nilsson spelade piano till de
traditionella sångerna, ―Du
gamla du fria‖, ―Idas sommarvisa‖ och Den blomstertid nu
kommer‖.
24

Varje grupp presenterade
sig, gick upp på scenen
och sjöng en sång eller
berättade om sitt arbete
under året. Detta var ett
mycket roligt inslag och det
är fascinerande hur mycket
skolan vuxit under åren.
Lärarna gör ett fantastiskt
jobb och avtackades av
styrelse och föräldrar. Alla
elever fick en liten
konsttavla som minne från

konsttemat. Sveriges Honorärar
Konsul här i WA, Lars Jonsson,
var med och berättade lite kort
om det spännande året 2010
och den kommande Sverigeveckan i maj. Som vanligt
försökte alla samlas på scenen
för ett gruppfoto men det blev
trångt med nästan 100 personer!
Tårtorna hägrade, vi fikade och
sprang sen ut i sommaren!

Lärarna avtackas
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Lars Jonsson, Sveriges konsul i
Seattle hälsade på
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Sverigehälsningar från Familjen Cowan
Hösten är här och det känns länge sen som jag satt
mitt i försommar-Sverige på mina föräldrars uteplats vid
deras Faluröda hus. Äppelträd och syrener som
blommade. Det blir inte mycket svenskare än så och
det var en stark kontrast till de tre månaders resande
som vår familj upplevt innan dess.
Den 25 februari lämnade vi Seattle och besökte sen i
tur och ordning Florida, LA, Fiji, Nya Zeeland,
Australien, Singapore och Malaysia. Vi upplevde så
mycket och fick så många intryck att det kommer att ta
lång tid att smälta och bearbeta allt. Varje delmål på
resan var tillräckligt för att fylla minnet och ett album
(minst).
Den 5 maj landade vi på
Arlanda och då var det skönt att vara ―hemma‖ och på ett ställe längre
än en vecka i taget. Men framför allt skulle barnen då börja i svensk
skola och det blev ett äventyr i sig. Lite nervösa var barnen allt när vi
först skulle besöka skolan men båda lärare och elever var väldigt
välkomnande så det blev en bra början. Efter tredje veckan hade
barnen fått vara med på både orientering, studiebesök och cykeldag.
Vi fick låna cyklar från grannbarnen så våra barn fick uppleva en frihet
de aldrig upplevt innan. Att sticka iväg själva till affären och köpa
lördagsgodis är spännande för amerikabarnen men självklart för de
svenska kompisarna och kusinerna.
Jag frågade våra barn vad de tyckte var de största skillnaderna mellan svensk och amerikansk skola
och det här är vad det sa:
‖Man tar av sig skorna‖
‖Man får lunch , man behöver inte köpa eller ta med mat‖
‖Man bestämmer själv hur mycket mat man vill ta‖
‖Det är lättare‖
‖Man jobbar mer om djur‖
Skolan barnen gick i är en liten friskola med Montessori som profil.
Den är kanske inte representativ för svenska skolor i allmänhet
men våra barn har i alla fall fått en känsla för den svenska
skolkulturen. Det var också tryggt att komma till en sådan liten
skola där barnen är mycket tillsammans över årskursgränserna.
För mig som förälder var nog den största skillnaden den frihet som
barnen har i Sverige. Barnen kan från och med åk 4 åka hem
själva efter skolan. Det finns fritis men de flesta väljer att inte gå
dit. Skoldagen är ganska kort. De börjar vid 8.15 och slutar 14.00.
Grannkillen som går i en annan skola slutar ibland redan 13.00
och är sen hemma själv eller med kompisar tills mamma eller
pappa kommer hem från jobbet.
26
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En annan skillnad är skolvalet i Sverige. Barnen verkar (åtminstone i Täby) byta skola mer. Det är inte
längre självklart att man går med samma kompisar genom hela skoltiden.
En av lärarna tyckte också att elevernas respekt för lärare och vuxna i allmänhet ibland kunde vara
sämre i Sverige än i andra länder men det märkte vi inte på barnens skola.
Våra barn gled in väldigt smidigt i skolan och detta mycket tack vare att de har språket men också tack
vare svenska skolan i Seattle. När skolan hade orienteringsdag sa de glatt att det inte var nytt för dem
eftersom de hade gjort det redan. Sångerna inför avslutningen var bekanta (de tycker för övrigt att vi
ska lägga till Gyllene Tiders Sommartider till vår avslutningsrepertoar!) och de vet skillnaderna mellan
brännboll och baseball!
Efter en månad i skolan var det dags för sommaravslutning som var väldigt lik vår på svenska skolan i
Seattle! Vi gjorde en ―Pippi Långstrump― och började skolan precis innan sommaren så vi också fick
sommarlov!
Sommarlovet i Sverige blev underbart med sol, bad och resor. Den 6 augusti var det dags återvända
hem till Seattle igen. Hela vår resa som var mer som ett äventyr än en semester var allt vi hade kunnat
önska och mer. Men jag är speciellt glad att vi och framför allt barnen fick uppleva Sverige en längre tid
och också få gå i svensk skola ‖på riktigt.‖
Vi ser fram emot att träffa er alla på svenska skolan i höst.
Varma hälsningar från Stina, Bob, Nicklas, Clara och Hanna

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.
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Familjeintervjuer

I slutet av läsåret bad redaktionen alla skolans familjer skicka in ett familjefoto samt svara på en del
frågor. Här är de bidrag som skickades in. Om vi missat någon ber vi om ursäkt, vi hade tre emailadresser ni kunde skicka till och vi har kollat dem noga, men man vet ju inte. Bilder och bidrag
är inskickade av respektive familj.
Eliane är praktikant i lila gruppen och Conrad går i gula gruppen.
Vi har bott i Auburn sen barnen föddes. Innan dess bodde vi i Ballard och dess förinnan bodde vi i södra Californien.
Det vi gillar mest med Seattle är att det är nära till allt från fin natur
till teater och musik med kvalitet. Ett par favoritställen i är Ipanema
Grill på 1st Ave och The Triple Door på Union St.
Favoritplats I Sverige är stranden i Ystad på sommaren. Suck!

Medina

Svenska skolans viktigaste uppgift är att skolan är en påminnelse
om hur viktigt det är att hålla igång svenska språket. Som svensk
förälder är det en jättetrevlig samlingspunkt för svenskar som har
mycket gemensamt.

Bobby, Karin, Eliane, Conrad

Hanna går i Brandgula och Karolina i Gula gruppen. Vi
bodde i Göteborg och flyttade till Seattle, Mercer Island i
augusti 2007.
I Seattle är det så fantastiskt vackert och människorna är
så trevliga. Nära till skidåkning på vintern och havet på
sommaren och massor med grejer till.
Ett favorit tips är att ta båten till Carillon Point och äta
lunch. Åka skidor i Alpental, äta brunch i Space Needle,
och strosa i Madison Park.
Några Svenska favoriter är Antikvariat Blå spegeln/
Mamma Mia/ Rödaholme, vårt sommarställe söder om
Göteborg och Liseberg
Svenska skolans viktigaste uppgift är att lära barnen om
Sverige och det svenska språket. Hanna ser fram emot att
få lära sig om de svenska landskapen.
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Fischer
Susanne, Sebastian, Maximilian, Jens

Maximilian går i blå gruppen och Sebastian går i röda gruppen.
Barnen är uppväxta i Seattle. Susanne och Jens flyttade till Seattle sommaren 2000.
Dessförinnan bodde vi i New York City.
Vad vi gillar ni mest med att bo i Seattle är det vackra landskapet och närheten till vattnet och
naturen samt stadens utbud av råvaror, restauranger och kultur. Ett av våra favoritställen är
sushirestaurangen Ischiro i Magnolia. Barnen tycker om sport, Seattle Science Center och att
tälta i Seabeck.
Någr av våra svenska favoriter är Pippi Långstrump / Nils Holgerssons underbara resa / Mormor
och morfars trädgård i Höganäs. Svenska skolans viktigaste uppgift är att barnen kommer i
kontakt med andra svensktalande jämnåriga barn & familjer samt att förmedla svenska
traditioner, svensk kultur, historia samt litteratur.

Sophia går i gula gruppen. Claes flyttade 1974 från
San Francisco, SF 71 – 74, Sverige 70 – 71, New
York 68 – 70 och Sverige innan dess.
I Seattle gillar vi alla trevliga människor och de fyra
säsongerna. Några favoritställen är Uptown kaffe och
Ponti restaurant. Seattle Art Museum inkl.
Skulturparken vid vattnet. Skidåkning, segling och
åka runt med Sophia på Lacrosse, fotboll, etc..
Svenska favoriter är Pettsons böcker, Tsatsiki
filmerna och naturligtvis svenska skolan!
Svenska skolans viktigaste uppgift är att lära sig
språket är det att träffa andra svenska familjer.

Hagströmer
Jenny, Sophia, Claes
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Max går i gula gruppen och Sofia som är 16år jobbar som assistent i
blå gruppen. Malin jobbar i biblioteket och Johan är kassör i skolans
styrelse. Erica som är 14år valde att inte gå i skolan i år, men
kommer till hösten vara praktikant.
Vi flyttade till Seattle i november 2000 från Dublin, Irland där vi
hade bott sedan 1996.

Jonsson
Sofia, Johan, Max, Erica, Malin

Vi älskar bergen och havet och att Seattle faktiskt är ganska likt
Stockholm. Irland kändes mycket mer annorlunda än vad Seattle
gör. Att bo här känns nästan som att bo i Sverige med andra ord. Vi
gillar att äta vietnamesisk mat i International District, hajka i bergen.
Vi älskar naturligtvis att åka skidor på vintern och vattenskidor på
sommaren. Några favorit ställen där man kan göra det är Crystal
Mountain & Lake Chelan. Walla Walla, Winthrop och Prosser har
varmluftsballong tävlingar en gång om året och då passar vi på att
besöka lokala vingårdar också. Rodeo är också kul att besöka.
Svenska favoriter är Kasper/ Saltkråkan/ Hällevik i Blekinge samt
Iste i Hälsingland där vi har sommarstugor
Svenska skolans viktigaste uppgift är Att hålla svenska språket vid
liv genom glosträning, ordförståelse samt diskussionstillfällen.

Simon går i lila och Amanda i röda. Vi flyttade från
Stockholm till Seattle i maj 2008
Vi har en bra trädgård med klätterställning och
klätterträd. Man kan lätt åka skidor på vintern. Det är lätt
att komma till badplatser.
Favoritställen i Seattle är Pacific Science Center och
Grass Lawn Park.
Svenska favoriter är ‖När prinsessor fyller år‖ och LasseMaja-böckerna / Ronja rövardotter
Svenska skolans viktigaste uppgift är att hålla igång
elevernas svenska, framförallt skriftspråket, som man
inte tränar hemma. Att ge barnen svenska kontakter.
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Elice går i Blå gruppen. Anna kom till Seattle 1991 och
bodde i Lillhärdal, Sverige innan. Hon har också bott i
Mt.Vernon innan hon flyttade ner till Bellevue. Dave har bott
i Bellevue hela sitt liv.

Lovell
Dave, Elice, Anna

Seattle och Washington påminner mig om Sverige och det
har nog bidragt till att jag trivs här. Jag älskar närheten till
havet och att samtidigt ha bergen så nära inpå.
Vi har en stuga på en av San Juan öarna, Obstruction
Island, och det är ett av våra favorit ställen att åka till
sommar som vinter. Sen spelar vi fotboll i våran familj, så att
ha tillgång till så fina sportanläggningar som Grass Lawn
Park och Marymore Park är otroligt.
Av svenska böcker som jag läst på sistonne så toppar nog
Stieg Larsson serien om Lisbeth Salander, jag är en trogen
Beck följare.När det kommer till en svensk favoritplats är det
delat mellan Uppsala och Lillhärdal
Svenska skolans viktigaste uppgift är att hjälpa föräldrarna i
deras arbete att lära sina barn svenska språket och svensk
kultur. Med en familj som har en svensk och en amerikansk
förälder så hjälper skolan till enormt med att inte behöva
vara det enda svenska inflytandet. Att ha tillgång till
utbildade svenska lärare som har jobbat i sverige nyligen är
ovärderligt.

Carl och Hanna går i brandgula, Emma går
lila.
Vi flyttade till Seattle hösten 2002. Christer och
Catharina har bott i McLean, Virgina. hela
familjen har bott i Sollentuna, Stockholm.

Lundin
Carl, Christer, Emma, Hanna, Catharina

Vad vi gillar mest i Seattle är naturen och alla
aktiviteter för barnen. Ett är skidåkning i
Snoqualmie.
En svensk favorit är Gröna Lund, Stockholm.
Svenska skolans viktigaste uppgift är att
möjliggöra för barnen att träffa andra barn med
svensk bakgrund. Öva svenska.
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Familjen Claassen bor i Sammamish och består av Peter, Monika
och barnen Frida (7), Elsa (5) och William (snart 2). Frida går i den
blåa gruppen och Elsa i den röda (där också Monika är lärare). Vi
flyttade till Seattle under hösten 2005. Dessförinnan så bodde vi i
Kalifornien där Peter urspungligen kommer ifrån. Monika har bott i
USA i snart 15 år.
Vad vi gillar mest i Seattle är människorna och naturen! Efter att ha
bott i LA i flera år, så känns det underbart att få umgås med människor som är ödmjuka, kloka, som bryr sig om vad som sker i
världen och som har sunda prioriteringar i livet.Vilket liv lever man
inte här! Med välutbildade människor, härliga restauranger, ett rikt
kulturliv omringad av vatten och höga berg med allt vad det innebär!
Ett favoritställe i Seattle är Seattle Art Museum. Och restaurangen är
hip OCH barnvänlig. Missa inte shoppen för bra, lite udda presenter.
Ballard och Fremont är kul shoppingdistrikt. The Tamarind Tree är
en Vietnamesisk liten, anspråkslös restaurang med TOPP mat!
Himelskt gott och fräscht till nästan inga priser alls. Alltid knöfullt.

Claassen
Elsa, Monika, William, Peter, Frida

Ärtor och morrhår med Gösta Ekman är alltid en lika fnissig svensk
film!. Rosendals Trädgårdar är sommarmysigt! Och allt som har med
Gotland att göra!
Vi tycker svenska skolans viktigaste uppgift är att hjälpa familjer i
Seattle med svensk anknytning att hålla deras ursprungsrötter vid liv.
Viktigt är också att påminna och lära barnen om den svenska kulturen och berika deras svenska språkkunskaper.

Sarah går i Lila gruppen , Mari jobbar ibland i röda gruppen.
Mari och Peo flyttade till Seattle 2002, så både Sarah och Elin
är födda här. Innan dess bodde de på en segelbåt vid Kungliga
Djurgården i Stockholm. Peo kommer från Morgongåva utanför
Sala, och Mari från Spånga i Stockholm.
I Seattle tycker vi om den vackra nauren. Att ha närhet till berg
och hav. Ett par favoritställen är Alki Beach och Seattle
Aquarium.
Sarah älskar att läsa Bamse tidningarna. Elin ser helst Pippi
Långstrump. När vi är i Sverige åker vi ofta till släktingar i
Östersund, och då går vi gärna på museet Jamtli.
Svenska skolans viktigaste uppgift är att barnen får träffa andra
svenska barn och lära sig att svenskan är ett användbart språk,
inte bara nåt mamma och pappa använder hemma, samt att
lära sig om den svenska kulturen.
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Sarah, Elin, Mari, Peo
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Enzo går i blå gruppen. Det här är hans andra år på
skolan.
Vi flyttade till Luleå, Sverige, när Enzo var ett år
gammal. För 4 år sedan flyttade vi till Seattle
området och här trivs vi jättebra!
Det bästa med Seattle är att naturen är så vacker.
Ett ställe vi tycker om att vandra till är Rattlesnake
Ledge i North Bend.
Våra favoritfilmer är Emil i Lönneberga.

Perez
Enzo, Marc, Eva, Kelsey

Den viktigaste uppgiften är att hålla igång svenskan
och svenska traditioner!

Wihman
Peter , Liisa, Astrid, Saga

Thrane
Birgitta, Leon, Markus
(Bild saknas)

Markus går i blå gruppen. Vi flyttade hit i april
2006. Innan dess bodde vi Atlanta och Boston.
Birgitta & Leon har bott i flera länder före USA
tiden.
Vi gillar mest med att bo i Seattle för att det är
vackert!
Favoritställen i Seattle är Alkai Beach och Pike
Place Market.
Svenska favoriter:
Markus gillar boken, ‖Megakillen i grevens tid.‖
Birgitta tycker om filmen, ‖Se upp for Dararna!‖
Favoritplatser ar gamla stan i Stockholm...och sa
tycker vi ocksa om Åland—det ligger ju så nära!

Svenska skolans viktigaste uppgift är att
inspirera barnen med svenska språket och
kulturen.

(bild saknas)

Astrid är 8 år och går i Gula gruppen, Saga
är 6 år och går i den blå gruppen.
Vi flyttade till Seattle i juni 2008. Innan dess
har vi bott i flera länder, senast i
Saltsjöbaden i Sverige, men Astrid och
Saga var båda födda i Melbourne i
Australien.
I Seattle gillar vi naturen omkring, det är
fint när bergen och havet möts på detta
vackra vis.
Ett favoritställe i Seattle är Medina Beach
Park är trevligt på sommaren, Volunteer
Park med växthuset och plaskpoolen, samt
alla trevliga kaféerna i Capitol Hill.
Svenska favoriter är Ronja Rövardotter /
Pippi Långstrump filmerna / Dalenbadet.
Svenska skolans viktigaste uppgift är att
fungera som stöd när man ska lära barnen
det svenska språket.
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Anna-Karin går Lila gruppen, förra året i röda gruppen. Deanna kommer från
Göteborg och flyttade hit 1995. Mike är amerikan och Anna-Karin är född i
Ballard.
Seattle har fin natur, politiskt liberalt. Det är lätt att trivas i Seattle. Vi gillar vårt
neighborhood i Phinney Ridge enormt mycket. Det finns bra restauranger,
kafeer, Greenlake och Woodland Park Zoo. Vi trivs med att bara gå ut och fika i
närheten.
Det har blivit så mycket lättare att hålla sig ajour om vad som händer i Sverige
numera. Men jag gillar särskilt att läsa söndags-SvD som jag prenumererat på
sen jag kom till Seattle. Den brukar komma med posten med bara några dagars
fördröjning.
Svenska skolans viktigaste uppgift är att ge barnen en gemenskap med andra
svensktalande barn.

Schultz
Deanna, Anna-Karin, Mike

Näslund
Strong
Steve, Stephanie, Karin, Isabelle
Stephanie går i gul och Isabelle i röd. Vi flyttade
permanent till Seattle 1992. Innan bodde vi i
Karlstad i ett år och i Laguna Beach i två år.
Vi tycker att naturen är så otroligt fin och att det är
så nära till att åka bra skidåkning. Vi tycker också
att själva stan är toppen med ett levande centrum.
Pike Place Market är nog vårt favorit ställe i
Seattle. Barnen tycket det är skoj att gå på
Woodland Park Zoo och Pacific Science
Center.Gamla stan i Stockholm är nog min favorit
plats i Sverige. Fanny och Alexander är min favorit
film.
Svenska skolans viktigaste uppgiftär att det är så
viktigt för våra barn att lära sig svenska, svenska
traditioner och få svenska kompisar. Det är också
otroligt vikigt för mig att lära känna så många
trevliga svenskar. Det gör att man inte får sådan
hem längtan utan verkligen trivs här i Seattle.
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Jonas, Louise, Mariana, Oliver, Emil
Vi bor Trossachs i Sammamish dit vi flyttade för 4 år
sedan från Sollentuna.
Vi gillar den fantastiska naturen och framför allt alla
vackra snötäckta berg, att kunna åka skidor i
Snoqualmie och samtidigt komma hem till Sammamish
och det är barmark och ganska varmt.
Favoriter i Seattle är flygmuset och området kring Pike
Market och naturen i stort. När vi nu skaffat oss vår
hund Lucky så har också Redmonds Dog Park
Marymoore park blivit ett nytt favorit ställe.
Favoritböcker är för barnen Lasse Majas Dektivbyrå
och de vuxna gillar Stig Larsson trilogi.
Favorit film – Oliver gillar just nu Apornas Planet och
Louise senaste Harry Potter filmen. Vi vuxna har ingen
gemensam favorit just nu.
Favorit plats – Stockholm, Sverige
Svenska skolans viktigaste uppgift är att upprätthålla
svenska traditioner och svenska kamrater, och sist och
inte minst ge våra barn svensk undervisning.
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Elsa går i röda gruppen. Vincent är för ung för skolan.
Han är bara 2.
Vi bodde i Los Angeles, Californien och flyttade till
Seattle i 2003.
Vad vi gillar mest i Seattle är de fyra årstiderna och
alla aktivitetsmöjligheter. Det finns något för allas
intressen.
Ett favoritställe i Seattle är Children's Museum in
Everett, det är kul för barnen. Varan favoritplats i
Sverige ar 'Kallo-Knippla', en liten ö pa kusten utanfor
Göteborg. Elsa tycker om Karlsson pa taket.
Svenska skolans viktigaste uppgift är att lära svenska
språket.

Taylor
Greg, Sofia,
William, Amelia

Link
William går i Röda Gruppen. Vi flyttade ni till
Seattle i juni 2008 och bodde innan i London,
England.
Vi gillar mest alla lekparker och utrymmen! Lätt
att ta sig fram snabbt och mycket att se.
Favoritställen i Seattle är Farrel McWhirter
Park, the Monorail (!), pysselaffärerna och allt
barnpyssel dom inspirerar till.
Svenska favoriter är Ellen och äppelträdet
(Kruusval), Desmond och
Träskpatraskmonstret, Junibacken och NK!
Svenska skolans viktigaste uppgift är att vara
en plats där det BARA pratas svenska. Att
barnen lär sig läsa o skriva på svenska.

David, Selma, Ingrid, Molly
Selma går i Lila och Molly i Röda gruppen. Vi flyttade
till Seattle i januari 2006. Innan dess bodde vi i
Stockholm.
Det vi gillar mest i Seattle är alla de vänner vi träffat
här. Ett favoritställe är Golden Garden Stranden.
En svensk favoritbok är Tant Grön, Tant Brun och
Tant Gredelin av Elsa Beskow.
Svenska skolans viktigaste uppgift är att lära ut
svenska och följa svenska skolverkets läroplan så
gott det går. Dela med och sprida svenska
traditioner. Skolan är framförallt en jättetrevlig del för
oss svenskar som bor här i Seattle.
35

skol

BLADET

Swedish School Association
SKOLBLADET / Redaktionen
Lena Powers
1614 - 217th Place SE
Sammamish, WA 98075

FIRST CLASS

36

