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BLADET 

Bilder från Nordic Heritage Museum och skolans 
julfest 2006          Foton: Johan Jonsson 
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BLADET 

Nu drar vi igång vårterminen!  
Vi har några elever som slutat 
men också flera nya. Totalt har 
vi nu 79 elever i skolan. Det är 
jättekul att det kommer nya 
elever och vi är mycket glada 
att vi har haft möjlighet att ta 
emot nästan alla inför 
vårterminen. Vi har en liten kö 
till förskolan, men de eleverna 
kommer vi kunna ta in till 
hösten. 
 
Den här terminen kommer vi 
koncentrera oss på vårt 
musiktema och alla elever 
kommer lära sig nya sånger 
samt en hel del om våra 
svenska kompositörer. 
Uppmana gärna era barn att 
prata om vad som hänt i skolan 
genom att fråga vad de gjort 
under lektionen. Det är bra 
både för barnens svenska och 
för att ni som föräldrar ska veta 
vad vi gör. 
 
En annan rolig sak som händer 
under våren är vår numera 
årliga friluftsdag. Styrelsen är i 
full färd med planerandet och 
mer information kommer under 
våren. Om ni vill hjälpa till 
under friluftsdagen var snälla 
och kontakta vår friluftsgeneral 
Anders Åkvist. 
 
Som ni säkert sett så har en hel 
del av oss nya, väldigt snygga 
tröjor eller västar på oss på 
söndagarna. Våra nya 
skoltröjor är en succé och de är 

verkligen både fina och 
bekväma. Vi kommer snart 
göra en ny beställning så håll 
ögonen öppna efter information 
från Anna Lovell så ni inte 
missar att beställa en alldeles 
egen skoltröja, se mer sidan 23 
 
Jag vill också passa på att 
tacka alla föräldrar för att ni 
låter era barn komma till skolan 
varje söndag. Det är fantastiskt 
roligt att träffa och lära känna 
alla våra elever. De är otroligt 
duktiga och vi tycker det är 
härligt att så många kommer på 
sin lediga söndag för att 
underhålla sin svenska. 
 
Anna Hasselqvist 
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Styrelse 
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Bellman målat av Per Krafft 1779 
 Foto  av Tomas Ledin från  
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 Foto: Emma spelar piano av Lena 

Powers 

från vår  
 ordförande 

Skolbladet kommer ut några 
gånger om året. Mer information 

om skolan hittar du på 

www.skolforeningen.org 
Om du har förslag eller frågor när 

det gäller hemsidan, kontakta 
webmaster@skolforeningen.org 

Foto: Anna Lovell 



4 

sk
ol

 
BLADET 

 
Nu är höstterminen slut och vi 
går äntligen mot ljusare tidare. 
Under hösten har vi i förskolan 
arbetat med att prata så 
mycket svenska som möjligt. 
Alla barnen har som vanligt 
tagit med sig en sak som börjar 
på dagens bokstav och barnen 
tycker det är mycket roligt att få 
hämta sin sak som vi plockat 
upp ur påsen. 
Ansträngningarna för att hitta 
någon annorlunda sak på varje 
bokstav har varit stora. 
Anledningen till att vi har 
dagens bokstav är för att alla 
barnen ska få sin tur att prata 
och att säga någonting på 
svenska varje lektion.  
 
Vi sjunger också varje gång 
och det är ett mycket 
uppskattat inslag. Vi kommer 
fortsätta lägga till och kanske 
ta bort några sånger under 
nästa termin för att variera oss 
lite. Alla barnen tycker mycket 
om att välja sånger och de 
flesta kan alla titlarna på 
svenska. Sångstunden brukar 
bli ganska lång men barnen är 
otroligt duktiga på att 
koncentrera sig och sjunga alla 
sånger. 
 
Det har också pysslats en del i 
förskolan. Tack alla föräldrar 
som tagit med så bra pyssel 
och tack för att ni som är 
pysselföräldrar också hjälper till  

 
under lektionen. Tack också för 
alla goda mellanmål ni ordnat. 
 
Nästa termin kommer vi 
fortsätta med dagens bokstav. 
Vi kommer också försöka läsa 
lite fler sagor samt att prata 
mer om färger och former. Vi 
ska också försöka få in några 
nya sånger i vår repertoar i 
enlighet med årets musiktema. 
 
Vi ses i förskolan! 
 
Anna, Stefan och Amanda 

 Lärare Anna Hasselqvist, Stefan Persson 
Assistent Amanda Powers 
Elever Anna-Karin, Casper, Elice, Elsa, Emma, Eva Paulina, 

Frida,  Hanna, Hedda, Johan, Kristina, Leo, Linnea 
McCaa, Linnea Moe,  Marcus, Mattias, Maximilian,  Noah, 
Sarah, Selma, Sofia H, Sofia N, Stina, Tyler 

Röda 
 gruppen  

Text och bilder: Anna Hasselqvist 
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BLADET 

Lila 
gruppen  

Lärare Alma Maizels 
Elever Annika, Ann-Sofie, Axel, Eva, Filip, Johanna, Ludvig, 

Mikael, Noah, Stephanie 

Den lila gruppen, som delades av från den blåa i höstas, har tio barn. De är barn som 
precis har lämnat förskolan och är nya på läsning och skrivning. Barnen är alltså mel-
lan fem och sex år gamla. Vi huserar i skolans minsta lokal som är alldeles lagom för 
oss.  

Musiktemat har under hösten byggts upp av sång och ett lektionstillfälle där vi pratade 
om var och när man använder musik. Vi hade dessutom luciaträning förstås. Musik-
fröken Elsas besök har varit väldigt uppskattade och barnen ser fram emot sångstun-
den.  

Under övrig lektionstid koncentrerar vi oss på bokstäver och diskussion men skriver 
också enkla ord i olika övningar. Diskussionerna under hösten har byggts på olika Fa-
voritteman (allt från färg till väder och julklappar) och barnen har pratat och gjort övnin-
gar runt dessa. Vi har besökt biblioteket vid varje lektionstillfälle och avslutat dagen 
med en lässtund där barnen läser med mig, tillsammans eller enskilt.  

Hälsningar 
 
Alma  
 

Alma jobbar med bokstäver med eleverna 

Johanna läser för Anna 

Foton: Lena Powers 
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BLADET 

Vi har nu ett par tillskott i blå 
gruppen,  Vilma som  har syskon i 
skolan, Maja som har flyttat hit 
från Ungern och Ella som kommer 
från Lila gruppen. Maya och 
Oliver kom från förskolan i höstas 
och resten var ”blå barn” redan 
tidigare. 
Det är en fin samling barn som 
pratar svenska för fullt mellan alla 
upptåg, fnittret är aldrig långt 
borta! Vi är glada för fler flickor för 
det var lite väl ojämt tidigare, med 
många pojkar. Sofie har flyttat till 
gula gruppen med. 
Vi är 6-7 år och arbetar med 
läsinlärning och utveckling av 
språket. Vi provar på att skriva lite 
och har en alldeles egen svensk 
skrivbok. Ibland arbetar vi i en 
mattebok med lästal som handlar 
om troll. Varje vecka har vi läxa, 
en stencil eller i Veckans Ord. Vi 
läser och tränar både i små 
böcker, egna men också böcker 
från biblioteket. Vi gillar att låna 
där.  
Vi är experter på att hitta på ord 
och namn på den bokstav vi 
jobbar med och skrattar då Lena 
hittar på en saga om orden vi 
sagt, det blir rätt kul ibland, 
speciellt då vi lånar våra 
föräldrars namn och hittar på 
roliga saker de gör. (Myran 
Malin...Sälen Stefan...osv) Vi är 
med i musiktemat och sjunger 
varje gång, vi har sjungit både 
klassiker som ekorrn satt i granen 

Jag har bott I Seattle med 
familjen sen i höstas. Sonen 
Ludvig går i lila gruppen. 
Lillebror Valter är två år och han 
har varit med i svenska 
lekgruppen på torsdagarna. 
Pappa Lukas har en tjänst på 
University of Washington och 
det är därför vi har fått denna 
fantastiska möjlighet att bosätta 
oss här. 
Jag är grundskollärare i Sverige 
i samhällsorienterande ämnen. 
Under vårterminen kommer jag 
att vara med i den blå gruppen. 
Jag har vikarierat och varit med 
flera gånger sedan i höstas, så 
det känns som jag redan känner 
de blå barnen. 
Det ska bli roligt att fortsätta 
med musiktemat under våren. 
Jag ser fram emot mycket sång 
och att få jobba med blå 
gruppen! 
 
Hälsningar Stina  

Joakim 

Vilma Sophia Krister Maya Linus 

Maja 

Oliver 

Max 

Ella 

Alexander Mica Christopher 

Blå 
 gruppen  

Lärare: 
Lena Powers 
Stina Käll 
 
Foton Lena Powers 

och mors lilla Olle till lejonen i 
djungeln (Simba) , huvud, axlar, 
knä och tå och veckodagsvisan.   
 
Hälsningar Blå barnen 
 
De flesta av oss träffades på 
föräldramötet den 4 februari, 
men för er som missade det kan 
jag berätta följande: 
Jag har nu jobbat med blå 
gruppen sen 1998 och nu har 
jag kommit fram till att det är 
dags att lämna över rodret. Det 
kanske kommer plötsligt för en 
del men vi har diskuterat detta 
inom styrelse och lärargrupp ett 
tag och kommit fram till en bra 
lösning. Jag kommer att lämna 
över till Stina Käll, se intill, men 
kommer att vara med ett tag till 
och se till att allt material och 
alla rutiner lämnas över. Jag 
kommer också att vikariera en 
del i alla klasser. Jag har 
tonårsbarn hemma och det blir 
svårare och svårare att komma 
ifrån. Skolan ligger mig varmt 
om hjärtat och det är med 
vemod jag drar mig tillbaka men 
det är skönt att veta att skolan 
går så bra och att vi har en så 
entusiasktisk lärar- och 
föräldrakår. Jag har haft jättekul 
under alla år! 
 
Hälsningar Lena 
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BLADET   Lärare Stina Cowan 
Assistent Matilda White 
Elever Adam, Clara, Eric, Felix, Hanna. J, Hanna. L, Joel, 

Karolina, Louise, Marcus, Nicklas, Nikki, Oliver, Salem, 
Simon, Sofie,  William 

   

Inspiration för denna berät-
telse är Selma Lagerlöfs 
berättelse om Nils Holgers-
sons underbara resa genom 
Sverige (se s 13. ). 
Vi har också arbetat med att 
skriva egna sagor. Barnen är 
jätteduktiga och sagorna blev 
spännande och roliga och i 
många fall också långa! 
Vår duktiga assistant Matilda 
har berättat för barnen om 
Bellman och vi har spelat 
Bellmanvisor på cd, som ett 
led i vårt musiktema. Vi kom-
mer också att 

ta upp Evert Taube.  
Vidare arbetar vi i ett läromedel 
som heter Läs och Tänk. Det 
bygger på läsförståelse och är 
uppskattat av barnen.  
Den 11 februari blir det 
föräldramöte i gula gruppen. 
Mer information kommer. 
 
Varma hälsningar, 
Stina och eleverna i gula 
gruppen 

Hej! 
I gula gruppen har vi 17 elever. 
Vilmer har slutat och vi hälsar 
vnågra nya elever välkomna, 
Eric Ford och Adam Pehrsson. 
Sofie kommer också från blå 
gruppen. Vi jobbar på med vårt 
geografitema. Utifrån 
läromedlet Pojken och Tigern 
läser vi om Sverige. Pojken, 
Pelle och hans katt Tigern 
kommer ifrån varandra i Skåne 
där de varit på semester. Vi får 
sen följa dem på deras respek-
tive väg tillbaka till Norrland där 
de bor. Just nu är Tigern i 
Stockholm och pojken i Norge. 

Matilda White—lärarassistent i gula gruppen 
 
Hon växte upp i Värnamo, Småland och flyttade till Seattle i 
Februari 2002 efter att ha varit Au-Pair i Denver i ett år. Till 
våren är hon klar med sin utbildning på Cornish College of 
the Arts där hon sjunger jazz. Hennes största intressen är 
musik och barn. Hon jobbar som nanny när hon inte pluggar 
eller är på svenska skolan. 

Gula gruppen sydde röda julhjärtan i filt inför julen 2006. 
Alla sydde flitigt och kunde ta hem ett fint hjärta att 
hänga i granen. 
    Foton: Stina Cowan 

Gula 
 gruppen  

Foto: White 
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BLADET 

Brandgula 
 gruppen  

Lärare Mariana Jäder Näslund 
Assistent:  Elsa Nilsson 
Elever Camilla, Carl,  Elliott, Emma. L, Emma. 

O-A,  Erica, Felicia, Isak, Julian, 
Lukas, Marcus, Nahom, Oscar, Teo 

 

Text och bild: Mariana Jäder Näslund 
 
Jag vill börja med att hälsa Marcus, vår nya elev för terminen, välkommen. Dessutom får vi önska 
Anton och Alexander lycka till, då de flyttande hem till Sverige i december. Vidare har Thea tagit 
uppehåll för att koncentrera sig på den amerikanska skolan. 
 
Det är roligt att se er alla i brandgula gruppen arbeta så ambitiöst och motiverat. Kanske, har vår 
omläggning av skolarbetet i år hjälpt till, när de kan välja lite mer fritt i vilken ordning de arbetar 
med de olika uppgifterna. 
I Brandgula gruppens klassrum pågår det just nu flera arbeten samtidigt. Vi börjar ofta dagen med 
en samling, genomgång eller gemensam diskussion. Under samlingen presenteras någon form 
av musik från en elev. Därefter tar oftast det egna arbetet vid. 
 
Vi har också kommit igång med vårt nya arbetsätt med arbetsbladet. Det fungerar mycket bra. 
Alla får chansen att arbeta i sin egen takt och bestämma i vilken ordning man skall göra saker 
och ting. Det har motiverat vissa att arbeta vidare.  
 
Välkomna alla brandgula föräldrar till föräldrarmötet den 4 mars då kommer jag att berätta lite mer 
om hur vi arbetar och hur det fungerar hos oss. 
 
Var stolta över era barn! Det är jätteskoj att få arbeta tillsamman med dem under söndags- 
förmiddagarna. 
 
Hälsningar från Mariana 
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BLADET 

Bilder:  
Mariana Jäder 
Näslund,  
Lena Powers 
(Marcus, Erica) 
 
Text:  
Eleverna i 
Brandgula 
gruppen 

Marcus.  
Gillar spännande 
böcker helst med 
drakar  i historien, 
Tom Jones är bra 
musik. Annars gillar 
jag att spela på min 
DS, titta på TV eller 
att umgås med min 
hund. 

Emma L.  
Jag tycker om att läsa 
spännande böcker och 
gillar nästan all musik. 
Jag gillar att vara ute och 
cykla samt att baka. 

Teo  
Jag gillar att läsa böcker. Lyssnar 
helst på punk, rock eller ibland 
även klasisk musik. Annars gillar 
jag att spela TV spel, spela fotboll 
eller sällskapsspel. Jag tycker om 
att få uppmärksamhet för saker 
jag gör bra. 

Julian.  
Böcker skall vara spännande och 
ha lite action i historien. Jag har 
många favorit TV program såsom 
Avatar, Pokemon, Yu-Gi-Oh, Duck 
Docdgers m .m. Jag gillar att vara 
tillsammans med kompisar, spela 
dataspel, spela fotboll och läsa 
serietidningar. 

Elliott 
Jag gillar att spela olika 
videospel men även att läsa 
böcker och tidningar om olika 
data eller videospel. Simpsons 
är mitt favoritprogram på TV och 
får jag lite godis blir jag 
jätteglad.  

Erica 
Äventyrsböcker och 
böcker med olika 
mysterier det gillar 
jag. Mitt favoritband 
är Panic at the 
Disco. Jag tycker 
om att vara 
tillsammans med 
mina kompisar och 
titta på TV. Jag gillar 
även att spela 
fotboll..  

Felicia.  
Jag gillar böcker som 
handlar om djur, framför 
allt om de är skrivna ur 
deras perpektiv. Min 
favoritkanal på TV är 
förstås Animal Planet. 
Annars gillar jag att sitta 
vid datorn, cykla, simma, 
spela fiol, läsa, rita eller 
leka med mina katter. 
Jag tar även ridlektioner, 
vilket är jätteskoj. 

Carl. 
Just nu gillar jag att läsa Lasse 
Majas Detektivbyrå på svenska. 
Green Day är min favorit just nu 
när jag lyssnar på musik. 
Nickelodon är min favoritkanal 
på TV. Något som jag verkligen 
gilllar är att spela World of 
Warcraft på datorn. Det är skoj! 

Nahom. 
När jag sätter på musik vill jag 
gärna lyssna till Hiphopp, man 
blir glad av den musiken. 
Annars är jag ganska 
sportintresserad, tittar helst på 
sport på TV om jag inte själv 
spelar fotboll eller basket. Jag 
spelar både och. 

Isak  
 Anthony Horowitz böckerna är 
min favorit just nu. Jag lyssnar 
gärna på The Black Eyed Peas. 
Arthur är en favortfigur från TV 
annars gillar jag att leka med 
mina kompisar eller att spela 
fotboll, vilket för övrigt är min 
favoritsport.  

Lucas.  
Läsintresserad hm mm., 
inget speciellt, jag läser 
det mesta jag kommer 
över. Musik, ja bara det 
inte är rapp eller opera. 
Nya Wii är en cool sak 
den gillar jag och jag gillar 
god mat. 

Oscar.  
Harry Potter är bra böcker. Jag 
lyssnar helst på rockmusik. Jag 
gillar att se på The Aprentice 
och Survivor på TV. Jag tycker 
om att spela baseball och vara 
tillsammans med mina 
kompisar. Extra glad blir jag när 
jag och min pappa gör något. 

Camilla.  
Matte och spanska är mina 
favoritämnen i skolan. Jag tycker 
om att läsa, sitta vid datorn, umgås 
med mina kompisar. Lyssnar 
gärna på musik såsom Panic, The 
Fray och Fallout boy. Favorit 
program på TV är Artur och 
Disney channel. Annars gillar jag 
att gå ut och äta middag på en 
restaurang, spela spel, rita, spela 
fotboll, spela piano och att åka till 
REI och klättra. 

Emma O-A.  
Hittar jag en piratbok blir 
det ofta en extra bra bok. 
Pirater är spännande. TVn 
kan man fastna framför, det 
finns många bra program 
att se på. Jag gillar  även 
att rita. 



10 

sk
ol

 
BLADET 

Under hösten har jag besökt de 
olika skolgrupperna lila, blå, 
gula och brandgula för att 
berätta om ett urval av bra 
böcker som passar deras 
respektive åldersgrupp. Jag 
besökte inte den röda gruppen 
eftersom de är otroligt duktiga 
på att låna böcker. Det är 
svårare att engagera barnen att 
läsa svårare text ju äldre de är, 
där av kom mitt besök i 
skolgrupperna in i bilden. 
Orsakerna är flera,  barnen har 
mycket läxor, de läser redan 
”svåra” böcker i amerikanska 
skolan eller svenska böcker 
hemma. Det är svårt att läsa 
svensk text och tar längre tid, de 
vet inte hur de ska ut välja en 
bok som engagerar dem, etc. 
Nedan finns en lista på läsvärda 
böcker som jag har pratat med 
barnen om. Många av dem har 
lånat och läst dem nu men 
kanske inte riktigt alla. Se listan 
som något man kan jobba 
vidare med,  lila gruppen kan gå 
vidare på blå och de som läser 
bra i blå kan fortsätta med gula 
gruppens lista osv. 
Kapitelböcker för de yngre kan 
mamma och pappa läsa ifall 
man inte har hunnit så långt 
själv i läsningen. 
 
 

Boktips från 
bibliotekarien 

 Lila gruppen 
 Mina går sin väg 
 Pelle Svanslös och Majas krona 
 Billy och den nya flickan 
 Ronny får en lillebror 

    Ronny och Julia 

Alfabetets användning anar aporna 
aldrig 
Oswald hittar ett hem 
Allihop 
 
Blå gruppen 
Hassan och hans färger 
När Åkes mamma glömde bort 
I min farmors hus 
Den långa långa resan 
En häst i huset 
Olycksfågeln Evert 
Pojken och valpen 
Pojken på jobbet 
Lille morfar 
 
Gula gruppen 
Resan till Carl Larsson gården 
Slottet brinner 
Barnens gåtbok 
Barnens sångbok 
Väder 
Innebandy 
Fotbollsfeber 
Kamratposten- fråga vad du vill 
Se där, en stad – Sveriges historia 
år 1150 – 1520 
Fyra stycken böcker om 
Sveriges historia: 
När människorna kom 70.000 fKr. 
– år 1100 
När Sverige blev Sverige år 1100 – 
1520 
När Sverige var som störst år 1520 
– 1730 
När svenskarna flyttade in till sta’n 
år 1730 – 2000 
 
Brandgula gruppen 
Sketna Gertrud och råttjakten 
Det lysande ögat – Laura Trenter 
Dagboken – Laura Trenter 
Vargbröder del 1 och 2 (det ska 
komma 6 böcker i den här serien, 
vi har de 2 första) 
Näckrosdammen  del 2 av 4 (vi har 
samtliga 4 delar) 

Biblioteket 

Den försvunna hästen - 
Dalslandsdeckarna 
Farligt möte - Dalslandsdeckarna 
Snöhögens hemlighet - 
Dalslandsdeckarna 
Silverhäxan  
Du och jag Marie Curie 
  
Snart börjar vårterminen och då 
kommer jag på besök igen i de 
olika grupperna. Vi har fått in 
många fina donationer under 
2006 från föräldrar och olika 
organisationer med ett fantastiskt 
bra urval av böcker och filmer. En 
bokserie som försvann som smör 
i solen första skoltillfället efter 
julferien, var LasseMajas 
detektivbyrå. Vi har samtliga nio 
böcker och alla blev utlånade med 
en väntelista till nästa gång. Det 
känns härligt som bibliotekarie att 
det är ett sug efter böckerna. 
 
Vi ses på söndag 
Med vänlig hälsning, 
Malin Jonsson 
Bibliotekarie 
malinj@comcast.net 
  

 

  Lån: 
• 2 böcker eller  
• 1 bok + 1 serietidning 

eller  
• 1 bok + 1 DVD eller  
• 1 bok + 1 video eller  
• 1 bok + 1 CD/CD-ROM-

skiva eller  
• 1 bok + 1 musiksaga 

eller -kassett 
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BLADET 
Hej alla föräldrar! 
 
Jag vill passa på att tacka er för att ni ställer upp som läsföräldrar och rastvakter!   
Det är en viktig del i vår verksamhet.  Barnen tycker det är roligt när deras föräldrar läser och är 
rastvakter samt det underlättar för lärarna.  
På sikt  kommer vi att  sätta ihop ett lässchema för de olika grupperna i alfabetisk ordning där vi 
skriver upp alla familjer. På skolans hemsida hittar ni en ny flik med rubriken “Läs/rastvakt” där ni 
kan hitta schemat för ert barns grupp. Om ni inte har möjlighet att ställa upp på det datum som 
tilldelats er, vänligen byt datum med någon annan förälder. 
 
Tack på förhand och vi ser fram emot en ny lärorik termin på svenska skolan. 
 
Vänliga hälsningar, 
Susanne Wagner-Fischer 

 

Lärarna vill ockå påminna er rastvaktande föräldrar att inga barn får åka ensamma i hissen, vara 
på övervåningen eller i trappan (undantag brandgula som jobbar däruppe). Av säkerhetskäl kan vi 
inte vara ute om inte lärarna går ut med eleverna. Släden är ett antikföremål som vi  får undvika 
och pianot används av konsertpianist och kan inte spelas på av andra än Elsa och Matilda. Men vi 
kan sitta i möblerna och vistas på mellanplanet under normala förhållanden. Är vi ensamma i huset 
betyder volymen inte så mycket men ju fler andra som är där, ju viktigare att hålla ljudvolymen nere 
och respektera annan verksamhet än vår. Så håll ett extra öga öppet då du rastvaktar! 
 
Dessutom—snälla ställ tillbaka möbler och annat när du går, det ska vara lika fint som då vi kom! 

Lärare och lärarassistenter sökes! 
 

Vi får fler och fler elever till svenska skolföreningen och därför 
söker vi lärare och lärarassistenter till hösten 2007. 

 
Du behöver inte vara utbildad lärare, men du ska brinna för att 

lära våra elever svenska språket och svenska traditioner. 
 

För mer information om skolföreningen se vår hemsida 
www.skolforeningen.org 

 
 

Om du är intresserad av att arbeta hos oss var snäll och 
kontakta huvudlärare Stina Cowan bscowan@comcast.net 
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BLADET 

Lucia 2006 

Lucia på Nordic Heritage 
Museum 10 december 2006 
      
Bild och text: Robert Ander 
 
Det var mörkt, varmt och 
fullsatt i det stora rummet. 
Människor satt eller stod tätt 
och väntade tyst. Så hördes 
sången. Först långt borta och 
svagt men snart kunde man 
höra de välbekanta 
orden”natten går tunga fjät” 
klinga. Så kom ljuset. Av 
skenet från Lucias krona, 
tärnors ljus och tomtars lyktor 
lystes rummet upp. In träder 
våra barn med glitter i hår, vita 
linnen, stjärngossestrutar, röda 
tomteluvor och små 
pepparkakor. Nu hörs sången 
bra och tåget av barn passerar 
oss upp på scenen. Ljuset och 
sången flödar över oss. 
 
Det är lika magiskt varje år, 
både för den som upplever 
lucia med barnen för första 
gången och för en som sett 
Lucia många vintrar. På 
scenen såg och hörde vi 
barnen i svenska skolan 
sjunga om Lucia som kommer i 
vår mörka natt med tända ljus, 
om Staffan Stalledräng och 
pepparkaksgubbar. Årets Lucia 
Erica Jonsson i brandgula 
gruppen strålade. Vi hörde 
barn läsa vers och sångerna 
ackompanjerades av piano och 
tvärflöjt. Barnen charmade oss 
med sång, fina dräkter och lite 
bus emellanåt. 
 

Elsa spelade piano och  
Emma O-A spelade  tvärflöjt 

Ludvig 

Texterna är gamla och orden 
kanske svåra att förstå ibland. 
Ibland kunde man till och med 
höra de yngre ta i med, 
”Saaaltaaa luciaaa..”! 
Sång- och textövningarna 
pågick under flera veckor och 
säkert fanns det massor att tala 
om kring sånger och traditioner i 
skolklasserna.  
 
Förberedelserna är såklart 
också en stor del av upplevelsen 

för de deltagande barnen och 
engagerade föräldrar/lärare. 
Alla småsaker runt 
framförandet som skall tränas 
in, dräkter som skall 
förberedas, ljus som skall 
tändas och bevakas, 
luciatågets väg till scenen och 
tillbaka igen o s v.  
 
Stort tack till alla de som var 
med och gjorde Lucia 2006 till 
en fin upplevelse! 

Clara 
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BLADET 
 Nils Holgersson och Selma Lagerlöf 

 
I början på 1900-talet då lärarinnan Selma Lagerlöf undervisade sina 
elever så trodde hon att många av hennes elever skulle lära sig mer och 
fortare om deras läroböcker vore lite roligare och mer intressanta. Detta 
var något helt nytt för samtida lärare och föräldrar. Att något som var 
roligt och underhållande samtidigt skulle vara lärorikt var både nytt och 
främmande. När så Selma skrivit Nils Holgerssons underbara resa och 
den lanserats 1907 som geografibok i grundskolan var det med blan-
dade känslor som den mottogs. Sen blev den dock snabbt en världs-
klassiker och är numera den mest översatta svenska bok någonsin. I år 
firar Nils Holgersson 100-årsjubileum. 

 
Nils är en bortskämd, lat och ganska elak pojke som inte vill hjälpa sina 
föräldrar. Han träffar på en tomte som förvandlar honom till en liten pyssling 
som kan prata med djuren. Nils flyger på sin gås genom Sverige och stöter 
på diverse äventyr på sin färd. Mästerverket som Selma Lagerlöf skapat 
kombinerar kunskap på flera nivåer. På ytan är det en spännande saga som 
samtidigt är en geografibok, högklassig litteratur samt en lektion i moral. Nils 
genomgår naturligtvis en personlighetsförändring och slutar som en bättre 
människa. 
Selma fick erkännande under sin livstid, det största i och med Nobelpriset  i 
litteratur, som hon mottog 1909. 

 

 

Föredrag om                   
Selma Lagerlöf och hennes 

Nils Holgersson!! 

Den 13 mars klockan 19.00 kom-
mer Lotta Gavel-Adams från 
Skandinaviska institutionen på 
University of Washington  till 
Nordic Heritage Museum för att 
prata om Selma Lagerlöf och 
hennes mästerverk Nils Holgers-
sons underbara resa. Missa inte 
denna chans! 

Föredraget är gratis för museets 
medlemmar Icke medlemmar 
behöver endast betala inträde 
till museet ($6)  

 

Pippifrukost  
på Nordic Heritage Museum   

Lördag 17 mars kl. 10.00-11.30 
 
Kom tillsammans med din familj och fira den speciella 
flickan från Sverige som vi alla känner till! 
 
Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdot-
ter Lundström eller Pippi som vi kallar henne. Klä upp 
dig som Pippi eller hennes vänner och ha kul med oss 
alla medan du äter pannkakor. Alla åldrar välkomna och 
ingen föranmälan behövs 
 
Endast $3 i inträde för barn  
och $5 för vuxna  
 
Bild:  
Nordic Heritage Museums hemsida: 
www.nordicmuseum.org 
Besök hemsidan för adress och mer  
information om andra evenemang. 
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BLADET 

En rad från kassören 
   Fortsatt god ekonomi, det löpande arbetet med löner, skatter etc. är under kontroll. 

 
 Stort tack till Niklas Moe, Johan Sundström, kassören samt Microsofts fina donationsprogram  
  som tillfört skolan $1,300. 
 
  Vårterminen börjar i februari, och avgiften är i vanlig ordning $130 samt $75 för barnen i den röda 
 gruppen. Skicka check utställd på "Swedish School Association" till kassören (finns i adresslistan). 
 Namnge gärna barnen ni betalar för på checken. 

 
 Hälsningar Johan   
 kassor@skolforeningen.org 

Sekreteraren rapporterar– Robert Ander 
 
Ett axplock av vad som diskuterats i styrelsen 
Ny styrelse. Efter föreningens årsstämma konstituerades styrelsen och Anna Hasselqvist valdes till ny 
ordförande. Maria Staaf lämnade uppdraget som redaktör för Skolbladet och Lena Powers tar hand om det 
tillsvidare. 
 
Skolbladet. Styrelsen diskuterade övergripande frågan om inriktning/hanteringen/elevdeltagande m m i 
arbetet med skolbladet och alternativ till nuvarande tidning (såsom årsbok, enklare nyhetsbrev, e-post m m).  
 
Svenska kunskaper. Inför skolstarten hösten 2007 kommer föräldrarna informeras om att eleverna i 
respektive grupp behöver nå viss nivå av kunskaper i svenska språket för att kunna fortsätta/flyttas upp till 
nästa grupp i skolan och att utvärdering i samverkan med lärare och föräldrar kommer att ske under skolåret.  
 
Donationer. Skolföreningen har under hösten mottagit bidrag från ett antal Microsoft-anställda föräldrar på 
skolan som sedan Microsoft matchat med samma summa, vilket ökat våra inkomster med ca $1300,  $200 
från IKEA och en mobiltelefon från Ericsson.  
 
Vikarier m m. Alma Maizels (lärare i lila gruppen) kommer att vara föräldraledig i vår. Lärarna diskuterar just 
nu vilka lärare som ska undervisa i vilka klasser under våren och närmare information kommer att lämnas bl a 
på föräldramötet i den lila och blå gruppen den 4 februari.  
 
Syskonförtur. Styrelsen diskuterar hur förtur för syskon och barn till lärare ska fungera och hur detta ska 
dokumenteras. 
 
Friluftsdag. Styrelsen överväger att göra en friluftsdag på Vasa Park i år istället för en idrottsdag. Lena 
Powers kontaktar Vasa Park angående datum/tid och kostnad.  
 
Läsförälder/Rastvakt. Det saknas frivilliga läsföräldrar under våren. Styrelsen beslutade att upprätta en lista 
och skicka ut till föräldragruppen med tilldelade datum då de hjälper till, kan de inte får de byta med varandra. 
Läsförälder/Rastvakt-listan ska finnas på hemsidan, se mer sida 11.   

Nytt från styrelsen 
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BLADET 

Årsmöte 17 september 2006 
Rapport från årsmötet– sammanställt av Anna Hasselqvist 
 
I september hade vi årsmöte i föreningen. Istället för att ha det samma dag som skolstarten hade vi 
det vid andra lektionstillfället för läsåret och det fungerade alldeles utmärkt. Medan vi hade möte 
tittade barnen på film, men den sista timmen kunde vi hålla lektion som vanligt. Under årsmötet 
beslutades och diskuterades följande: 
 

Styrelsen för 2006-2007 består av Anna Hasselqvist (ordförande), Anders Åkvist (vice 
ordförande och webansvarig), Johan Jonsson (kassör), Robert Ander (sekreterare), Anna 
Lovell (fundraising och skoltröjor), Lena Powers (suppleant, Skolbladet), Susanne Wagner-
Fischer (suppleant, aktivitetsansvarig och läs/rastvaktansvarig). 

 
Till revisor för 2006-2007 omvaldes Mona Wright. 

 
Skolföreningens ekonomi är mycket god. Våra intäkter har ökat med 20% främst beroende på 

fler elever samt fler donationer. Våra utgifter har ökat med 16% så vi har ett överskott. 
 

Årsmötet beslutade att justera stadgarna enligt ett förslag från styrelsen. Detta innebär bla att 
valberedningen föreslår ordförande, sekreterare och kassör till årsmötet. 

 
Valberedningen för styrelse för år 2007-2008 består av Mariana Jäder-Näslund och Niklas Moe. 

 
Vi ska försöka ordna en camping för alla som vill till sommaren. Ansvariga för att hitta ett bra 

ställe är Peo Orvendal och Helene Ander. 
 
Efter mötet skyndade alla lärare tillbaka till sina elever. Övriga deltagare på årsmötet kunde koppla 
av med smörgåsar. 

Camping med svenska skolan i sommar!  
 

På skolföreningens årsmöte föreslogs att undersöka förutsättnin-
garna för en campinghelg under sommaren med barn och 
föräldrar i svenska skolan. Kontakta Helene Schöldsten Ander 
(fam_ander@hotmail.com) eller Peo Orvendal 
( peo_orvendal@hotmail.com ) om du har några förslag på bra 
ställen nära Seattle. 
 
Svenska Skolföreningen campade varje sommar under minst 5 år 
men har de sista åren inte varit ute ihop. Det är ett fint tillfälle att 
låta barnen umgås ute i det fria samtidigt som vi alla har kul. Svenska Skolföreningen på camp-

ing i Birch Bay 2003      Foto: Powers 
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BLADET 

Musiktema 
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ 

 
Under läsåret 2006/07 har vi tema musik i Svenska Skolförenin-
gen. Hitintills har eleverna sjungit svenska sånger bl a tillsam-
mans med lärarassistenterna Elsa och Matilda, som båda stud-
erar musik på universitet här i Seattle. Med de yngre eleverna 
har lärarna sjungit tillsammans med barnen.  
I de olika grupperna pratar vi också om olika svenska musiker, 
både gamla klassiker som Bellman och Taube samt mer aktuella 
låtskrivare och artister. Vårt krav är att det ska vara svenska ar-
tister och kompositörer som skriver och /eller sjunger på sven-
ska. 
Nu när luciatågen (vars repertoar förövrigt utökades med en ny 
Staffansång) är avslutade ska vi köra igång på allvar igen med 
musik på schemat. 
Fråga gärna era barn vad de sjunger i skolan och se om ni kan 
sjunga hemma också! 
Vi efterlyser också föräldrar och andra som kan tänka sig att 
komma och spela eller berätta om musik i våra grupper. 
 
Säg det med toner i svenska skolan!   
 
Hälsningar 
Lärarna 

Alice Tegner  Sammanställt av Stina Cowan 

Alice Tegner är en av våra mest folkkära visförfattare. Hon föddes 1864. Hen-
nes pappa var sjökapten och dog när Alice var bara 15 år. Efter det bar Alice 
alltid en amulett runt halsen med en bild  fadern. Alice gifte sig och fick 
två  söner. Familjen bosatte sig i Djursholm utanför Stockholm där Alice arbe-
tade som organist i kapellet. Alice skrev och diktade små visor som spreds 
bland barnen. Sångerna blev omtyckta och 1892 trycktes första samlingen upp. 
Boken fick namnet Sjung med oss mamma. Vid 62 års ålder valdes hon in i 
Musikaliska akademin. Bland Alice Tegners visor finns: 

Bä, bä vita lamm, Mors lilla Olle, Ekorrn satt i granen, När lillan kom till jorden, 
Tre pepparkaksgubbar m fl. Hon har också tonsatt flera dikter, bl a Gläns över 
sjö och strand efter Viktor Rydbergs text. 

 

Carl Michael Bellman är född 
1740 och levde till 1795 Han bru-
kar betraktas som en av Sveriges 
Nationalskalder.   Hans produk-
tion var synnerligen riklig och om-
växlande; och omfattade dikter, 
visor, ordensparodier och psal-
mer. Bland figurerna i hans 
sånger märks urmakaren 
Fredman,  Korpral Mowitz aoch 
Ulla Winblad men även gestalter 
från den bibliska, grekiska, ro-
merska  och fornnordiska my-
tologin. Melodierna i hans sånger 
lånade han ofta från samtida 
musikstycken.   
Han utbildades av privatlärare i 
hemmet, han började sin karriär 
med att översätta psalmer, sen 
skrev han religösa dikter som 
senare övergick i parodier. Han 
hade dryckesproblem och tillbrin-
gade mycket tid på krogen, fick 

Forts. nästa sida... 
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BLADET 

Tomas Ledin  Sammanställt av Mariana Jäder Näslund 
 
Han är född 1952 i Rätan, Jämtlands län. Tomas flyttade senare till Sandviken där 
han växte upp. Tomas Ledin är hedersmedborgare i Sandviken. Hans föräldrar bor 
fortfarande kvar där. Han är numera bosatt på Narvavägen på  Östermalm, 
Stockholm. Han är sedan 1983 gift med skivbolagschefen Marie Ledin (dotter till 
Stikkan Anderson)   
Tomas Ledin är en av våra mest folkkära artister som under sin karriär gjort många 
pophitar som Sommaren är kort, just nu och Inatt är jag din. Han är inte enbart en 
sångare, han är låtskrivare, gitarrist och skivproducent. 
Han framträdde på Visfestivalen i Västervik 1972, 1978 och 1979. Han vann 
Melodifestivalen 1980 med låten Just nu. År 1982 kom Sommaren är kort, vilken 
blivit hans kanske mest kända låt. År 1985 var han tillsammans med Mikael Wiehe 
och Tommy Rander ledare för ANC-galan på Scandinavium i Göteborg. Tomas var 
även initativtagare till den enorma publiksuccén Rocktåget som startade 1991. 
I mars 2006 släppte han singeln Gilla läget ovh Albumet Plektrum. Vilket var de 
senaste i hans långa samling. Albumet ” Plektrum” gick rakt in på 
försäljningslistans förstaplats.  Minst 28 skivor finns i hans samling. I år har han har 
tagit ett nytt steg och samlat några av landets bästa musiker -inom både pop/rock 
och jazz - på sin senaste CD ”Med vidöppna fönster”. Albumet släpps den 3 mars.  

 

pengaproblem och började skriva 
epistlar och vissånger. Han skrev 
en del medan han tillbringade tid i 
fängelset på kungens slott, där 
han satt pga av ekonomiska prob-
lem. Han var på slottet eftersom 
kungen, Gustav III,  hade hört ta-
las om honom och ville att han 
skulle roa honom. Bellman dog 
tidigt pga av sjukdom, 55 år gam-
mal. 
Han har bl a skrivit Fredmans 
Epistlar, Gustavs skål,  Fjäril Vin-
gad, Bacchi. Han har fått cigarrer, 
vodka och roliga historier uppkal-
lade efter sig.  
 
Sammanställt av Lena Powers 

Evert Taube    Sammanställt av Lena Powers 
 
Han föddes 1890 på Vinga, Göteborg, där hans 
pappa var fyrmästare. Han var en av 13 barn, men 
då han föddes trodde alla att han inte levde och 
han lades undan på ett bord. Efter ett tag märkte 

man att han andades och det var väl tur? Evert växte upp på Vinga och 
han hade en lycklig barndom med mycket lek, sång, vatten och båtar 
och han kom att älska havet. Familjen var musikintresserad och spe-
lade ofta Bellmansånger. Familjen flyttade till Göteborg och Evert gick i 
skola men klarade inte inträdesprovet till läroverket så han gick istället i 
målarlära. Endast 16 år gammal rymde han till Stockholm för att bli 
konstnär. Han hankade sig fram genom att måla, skriva och fick ibland 
bo hos vänner, han var bohem. Hans pappa letade upp honom och fick 
honom att välja mellan att komma hem och gå i skola eller gå till sjöss. 
Det blev havet...Han reste på olika båtar i Sydafrika och Sydamerika 
och lärde sig italienska och spanska samt att spela gitarr. Han kom 
hem då första världskriget bröt ut och deltog i svenska flottan som 
värnpliktig ett år. Han spelade sen visor på restauranger, skrev en bok 
och spelade in en skiva men blev sen sjuk i spanska sjukan. År 1920 
träffade han Astrid i Paris. Hon var redan förlovad men den avbröt hon. 
De reste runt och fick kämpa för sin kärlek men till slut kunde de gifta 
sig 1924 och fick fyra barn. 
Evert Taube blev en av Sveriges mest kända visförfattare. Han skrev 
också poesi, målade akvarell, sjöng och han älskade att resa. Han är 
mest känd för sina visor och han skrev over 200 stycken, bl a Brevet 
från Lillan, Sjösalavals, 17 Balladen, Flickan från Havanna, Oxdra-
garsång, Så länge skutan kan gå, Så skimrande var aldrig havet, 
Änglamark. Han står staty i Göteborg och Stockholm. Han var bl a med 
i Musikakademin och fick massor av utmärkelser och uppträdde fram 
till sin död 1975. 

 

Källor: http://sv.wikipedia.org, www.tomasledin.com, www.bellman.net 



18 

sk
ol

 
BLADET 

Familjepresentationer 
    

Familjen Lovell  
 

Vår familj består av Dave, husmålare, snowboardare och fotbollsfantast som gillar att titta på 
Sponge Bob Square Pants tillsammans med sin dotter, Anna, inredningsarkitekt, 

amatörsångerska och också fotbollsfantast som gillar att titta pa svenska filmer tillsammans 
med sina svenska väninnor, och Elice, aktiv fyraåring, gymnast och simmerska som gillar att 

ta hand om sitt marsvin Dee.  
 

Jag kom till USA 1991 som barnflicka och jobbade som det från och till i nästan 6 år. Sökte 
sen in på Bellevue Community College och tog studenten 4 år senare som 

inredningsarkitekt. Jag har varit involverad i svenska skolan nästan från starten för 8 år se-
dan både som lärare, bibliotekarie och styrelsemedlem. Förra året började Elice i röda grup-
pen och hon gillar skolan och sina svenska kompisar. Elice tycker om att sjunga och det är 

så kul att höra henne sjunga de svenska barnvisorna i baksätet när vi åker bil.  
Vi bor i Bellevue och spenderar också tid uppe på San Juan-öarna där vi har en stuga på 

Obstruction Island. Vi reser hem till Sverige vartannat år och nästa resa är nu i mars. När vi 
är hemma i Sverige är vi hos min mamma i Uppsala och hos min pappa och bror som bor i 

Lillhärdal som är en liten by i Härjedalen.  
 

Hälsningar Anna Lovell      Bild och text: Anna Lovell 
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BLADET 

Familjen Fischer 

Vi är familjen Fischer och består av fem familjemedlemmar; Susanne, Jens, Maximilian, 5 år i maj, 
Sebastian, 3 år i maj, och undulaten Hugo.  Vi bor i Magnolia som är ett härligt bostadsområde i 
Seattle.  Susanne flyttade till USA för 11 år sedan p.g.a. Jens som namnet till trots är amerikan.  De 
första fyra åren bodde vi i NYC men insåg ganska snart att det inte var en plats vi ville bilda familj på.  I 
juni 2000 flyttade vi till Seattle och trivs väldigt bra. 
Maximilian går i röda gruppen och på “Little Friends pre-school” under veckan.  Han kommer att börja 
på “Kindergarten” till hösten.  Då kommer även Sebastian att börja på “pre-school” samt på svenska 
skolan.  Susanne är hemma med barnen och det passar henne utmärkt.  Det blir sällan långtråkigt med 
två aktiva pojkar samt diverse husprojekt.  Jens är advokat och jobbar på en advokatbyrå i stan. 
I maj åker vi till Sverige, närmare bestämmt till Höganäs, för att hälsa på mormor och morfar.  Det ser 
vi alla fram emot!  
 
Hälsningar, Familjen Fischer           Bild och text: Susanne Wagner-Fischer 

Bor: I Seattle med mamma, pappa och lillebror Sebastian 
 
Favoritfärg: Orange  
 
Vad är roligast med svenska skolan? 
”- Att leka med smådjuren i lådan. Pyssel. Elice är fin ... rolig. Inte något mer.  
”  
Vem hälsade vi på i Sverige i somras? 
”- Mormor och morfar.” 
 
Vad var roligast i Sverige? 
”- Allt. När vi åt krabba och lekte med Kasperteatern. Att leka med morfar. Vi 
plockade morfars jordgubbar och hallon i jordgubbslandet.”  
 
Vill du åka till Sverige nästa sommar? 
”- Ja! Och åka lastbil med morfar.”  

Maximilian 4 ½  år 
Röda gruppen 
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Familjen Lundin intervju av Carl Lundin 

Hur kommer det sig att ni hamnade här i Seattle? 
Christer (Carl, Hanna och Emmas) pappa jobbade på Microsoft i Sverige och fick erbjudande att börja jobba Redmond. 
 
När flyttade ni hit? 
Hösten 2002. 
 
Har ni bott utomlands förut? I så fall var? 
Christer har bott i Florida, Catharina har bott i upstate New York och så har Christer och Catharina bott i Virginia. 
 
Vad jobbar föräldrarna med? 
Christer är Development Manager på Microsoft. Catharina jobbar hemma. 
 
Vad gillar ni bättre, att bo här eller i Sverige? 
Vi gillar båda ställena. 
 
Hur många språk talas det i er familj? Vilka är det? 
Två, vi pratar svenska hemma och amerikanska på skolan och på jobbet. 
 
Var i Sverige någonstans kommer du/ni ifrån? 
Christer kommer ursprungligen från Västerås, Catharina och barnen är från Stockholm. På somrarna bor vi på Värmdö. 
 
Vilken är era svenska favoritmaträtter? 
Spaghetti och köttfärssås, köttbullar, blodpudding med lingonsylt, 
kanelbullar. 
 
Vilken är era amerikanska favoritmaträtter? 
Pizza. 
 
Har ni något husdjur? 
Ja, en hund, Chelsea, som flyttade med oss från Sverige för drygt 4 år 
sedan. Hanna har en Beta fisk, Cuddles. 
 
Har ni några favoritdataspel? 
Ja, Carl spelar World of Warcraft och Hanna spelar Sims och Club 
Penguin. 
 
Vilka är era svenska favoritsagofigurer? 
Emma gillar Pippi, Hanna  gillar Eva-Lotta i Röda Vita Rosen. Foton: Lundin 
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Pyssel 

för de yngsta: 
1. Hur många vita blom-

mor ser du? 
 
Svar_________________ 
 
2.  Hur många getingar 

finns på bilden? 
 
Svar:_______________ 
  
3. Myran på bilden har 

bara fyra ben, hur 
många ben har en 
myra på riktigt? 

 
Svar:_______________ 
 
4. Hur många prickar        

har den nyckel- 
 piga som har flest 

prickar? 
 
Svar:_______________ 

Klipp  ut 
denna sida 
om du vill, 
pyssel 
även på 
baksidan 

 - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  
 

 
 

 
 
Mer pyssel: 
www.skapligtenkelt.se 
 

Alla Hjärtans Dag-pyssel - Hjärtliga bokmärken 

1. Börja med att göra en mall av papper - rita ditt hjärta så som du vill 

ha det och klipp ut det. Använd sedan mallen och rita av den på ett 

kraftigt papper. Jag använde mörkrött mullbärspapper till mina hjär-

tan. 

2. Klipp sedan bort ½-1 cm runtom på din mall. Använd sedan mallen 

igen och klipp ut ett hjärta i ett mönstrat papper. Limma detta pappret 

ovanpå det första hjärtat. 

3. Skär med en kniv längs kanten på det inre hjärtat, men lämna övre 

halvan hel (se bilden). Nu kan du använda hjärtat som gem, presen-

tetikett eller bokmärke. 
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Sverige runt-tävling!!! 
 
Kan du svaren på dessa frågor?? Det är ganska svårt så diskutera med mamma 
eller pappa eller varför inte ringa mormor, morfar, farmor eller farfar? Skriv svaren 
på en lapp och ge till din lärare, eller skicka  till skolbladet@skolforeningen.org  
Mest rätta svar vinner, om många har alla rätt drar vi en vinnare i skolan. Pris till en 
vinnare. 
 
I  Vilket landskap ligger längst i söder? 
2  Var bor samerna? 
3  Vilken stad ligger ungefär mitt i Sverige 
4  Vilka är de tre vanligaste träslagen? 
5  Vad heter Sveriges nordligaste punkt? 
6  Vilken är den enda svenska stad, som har tunnelbana? 
7  Vad är gemensamt för Jägersro och Solvalla? 
8  Vilken svensk stad ligger närmast en utländsk? 
9  Vilka tre landskap börjar på bokstaven H? 
10  I vilket landskap ligger Sjuhäradsbygden och Knallebygden? 
11  Vilken kung har levt och regerat längst i Sverige? 
12  Vad heter åarna i minnesramsan “Laga ni, äta vi”? 
13 Till vilka landskap gränsar Medelpad? 
14  På vilken ö ligger Visby? 
15  Vad heter Sveriges längsta kanal? 
16  Vilken stad är känd för sin polkagristillverkning? 
17  Vad är Långe Jan känd för? 
18  Vilka tre landskap ligger vid Vänern? 
19  I vilket Iandskap ligger Kolmårdens djurpark? 
20  Vilken är Sveriges största flygplats? 
21 I vilken del av Sverige bryter man den mesta malmen? 
22 I vilket landskap ligger Siljan? 
23 Vad heter Sveriges huvudstad? 

 Frågesport 
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Gamla skoltröjor  
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 nu endast $6. 
Vi har endast ett fåtal storlekar kvar och kommer inte beställa flera eftersom vi nu har 
en ny logo. 

Skoltröjor 

Nybeställning av den nya 
skoltröjan och västen 

Ni som missade den första 
omgången beställningar av 
våra nya skoltröjor har  nu 
chansen igen. Första veckan 
i mars ska vi göra en ny 
beställning. Jag kommer att 
skicka ut den nya 
beställningslistan i slutet av 
februari och vi behöver era 
beställningar senast den 12 
mars. Jag kommer att ta 
med mig provexemplar till 
skolan i februari så ni kan 
titta och känna. Hör gärna av 
er om ni har frågor. Mer info 
hittar ni på hemsidan. 

Hälsningar 
Anna Lovell  
 anna.lovell@comcast.net 
 
Foton nya skoltröjor: Anna Lovell 

Elice och pappa i skoltröjan. 

Skolväskor! 
Skolväskan är en rejäl väska i 
kanvas, off-white med mörkblå 
skoning och handtag, samt med vår 
nya logo på ena sidan. Väskan kostar 
$12. (Alla nya elever får en i gåva, 
men om du vill ha en extra eller 
ersätta en borttappad) 

Foto: Maria Staaf 

Logon är påsydd och 
har bra kvalité 
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Swedish School Association 
SKOLBLADET / Redaktionen 
Lena Powers 
1614 - 217th Place SE 
Sammamish, WA 98075 

Bilder från julfesten 17  december 
Foton: Mariana Jäder Näslund 


