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Svenska kyrkan har funnits på Manhattan i New York sedan 1873, på nuvarande adress har kyrkan legat sedan 1978. Läs om Nätverkskonferensen i Svenska kyrkan i New York på sidan 4 till 7.  
 

Gula grupp, bild:Sara Lalloo 
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Detta nummer av 

Skolbladet 

Redaktionen 

Jonas Helin, jonas_helin@hotmail.com 

Catrine Kizis, cjkizis@comcast.net 

Margret Roobol, m.roobolboza@gmail.com 

Ansvarig utgivare 

Stina Cowan, bscowan@comcast.net 

Korrekturläsning 

Lena Powers, lena@irial.com 

Foto olika bidrag, namn vid fotot. 

Vi tackar för alla insända bidrag ! 

Svenska Skolföreningen i Seattle 

Styrelse 

Ordförande, kontaktperson med lärarna, 
SCC, Skolverket och SUF i Sverige 

Stina Cowan, bscowan@comcast.net 

Sekreterare, adresslista 

Deanna Zachrisson, deannaz@mac.com 

Kassör 

Johan Jonsson, Johanj@microsoft.com 

Fundraising & Skoltröjor 

Anna Lovell, anna.lovell@comcast.net 

Hemsida 

Peter Wihman, Peter.Wihman@microsoft.com 

Skolbladet  

Jonas Helin, jonas_helin@hotmail.com 

Fika 

Ulrika Claesson, ulrika@clearwire.net 

 

Uppdrag utanför Styrelse 

Rektor 

Marianna Jäder Näslund, 

marianna.naslund@hotmail.com 

Bibliotek 

Malin Jonsson, malinj@comcast.net 

Valberedning 2009-2010 

Anna Hasselqvist, 

annahasselqvist@hotmail.com 

Lindsey von Julin, lindseyvonjulin@gmail.com 

Luciakläder  

Ulrika Claesson, ulrika@clearwire.net 

Friluftsansvariga 

Anna Lovell, anna.lovell@comcast.net 

Deanna Zachrisson, deannaz@mac.com 

Fika 

Peo Gudmundsson, 

peogudmundsson@yahoo.com 

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 tidningen, kontakta: 
cjkizis@comcast.net 

Om du har förslag eller frågor när det gäller hemsidan, kontakta: 
Peter.Wihman@microsoft.com 

från vår 

 Redaktion 

 Nu våras det i Seattle. Solen värmer och vårblommorna lyser med sina 
glada färger och milda dofter i rabatter och vägrenar. Lite extra energi och lust 
att fixa och dona infinner sig hos de flesta av oss. Vi får i år vara extra glada 
att vi inte bor i Sverige. Där har den ovanligt stora mängden snö i olika delar 
av landet försenat våren avsevärt. Men visst kanske det hade känts extra 
vårpirrigt om man hade fått lov att kämpa sig igenom den vargavinter som 
sverigeborna rapporterat om. 

 
Vi har nu kanske också tid och lust att ta oss an vårprojekt som fått vänta 

lite extra länge, eftersom säkert många av oss troget följde de svenska fram  -
och även motgångarna i OS under februari. Nästa stora svenska höjdpunkt för 
oss att se fram emot, är nu förstås den svenska veckan här i Seattle i maj. Vi 
får väl se om svenska skolan får några celebra besök eller inte. 

  
I detta nummer får ni chansen att se en hel del elevarbeten och aktiviteter 

som våra barn gjort under början av 2010. 
 Vi vill passa på och tacka alla som bidragit med material till denna tidning, 

och uppmanar förstås alla att fortsätta skicka bidrag till oss via e-post, 
cjkizis@comcast.net. 

   
 Varma vårhälsningar från redaktionen. 

Bilder på framsidan:  
från Nätverkskonferensen i New York med Stina, Gunhild Ljung och Mariana 
(foto: Mariana Jäder Näslund ), OS-Vancouver logo och pictogrammer från 
Vancouver 2010 hemsidan media centre image gallery
(www.vancouver2010.com) 

Bilder på insidan:  
-överst från vänster till höger- Annika, Astrid och Anne-Sophie i gula, 
(foto:Sara Lalloo), Ella, Julia och Stephanie i gula, (foto:Sara Lalloo) 
-mitten från vänster till höger- Amanda, fröken Anna och Lisa i röda 
(foto:Margret Roobol), Ann-Sofie i gula gruppen, (foto:Sara Lalloo), röda grup-
pen i bibliotekskö med assistenten Lina, (foto:Stina Cowan) 
-under från vänster till höger- Svenska kyrkan på Manhattan i New York (foto: 
Stina Cowan och Mariana Jäder Näslund ) 

mailto:cjkizis@comcast.net
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från vår ordförande 

Hej alla i skolföreningen, 
 
Jag skriver detta på ett hotellrum i New York där jag och rektor Mariana har varit på 
nätverkskonferens för alla skolföreningar i Nordamerika som samlats för att dela med 
sig av erfarenheter, ideer och frågor.Vi fick lära oss att det finns ungefär 6000 elever 
som läser kompletterande svenska runt om i världen, mer än hälften av dem finns i 
USA. Vi är alltså många vuxna som är involverade också. Det viktigaste vi fick ut av 
konferensen var kanske det samarbete som vi hoppas kunna ha i framtiden. Vi kan 
lära oss mycket av varandra. Läs mer om konferensen på sidan brevid. 
 
På hemmafronten har vi påbörjat en ny termin. Vi är väldigt glada att vi kunnat välkomna 10 nya elever i för-
skolan. Ni som är på skolan har säkert sett det lilla “tåget” av förskolebarn som tuffar ner till Vasarummet för 
att göra rörelselekar, danser och sånger. Både elever, föräldrar och lärare verkar nöjda vilket vi är glada för. 
Läs mer om vad alla grupper gör längre fram i tidningen. 
 
Vi jobbar ständigt på att göra vår skolförening bättre och styrelsen kommer i vår att utföra en enkät bland 
föräldrarna. I år har vi beslutat att gå lite annorlunda tillväga genom att  göra enkäten personligen. Så om ni 
inte redan har blivit utfrågad av en styrelsemedlem så vet ni att det kommer!  
 
Vi har i styrelsen tillsammans med lärare tittat på lösningar som svar på motionen som inkom på det senaste 
årsmötet. Vi hoppas kunna presentera ett förslag under våren.  
Senare i vår ser vi också fram emot friluftsdag och förhoppningsvis besök av HKH Prinsessan Madeleine un-
der Sverigeveckan i maj. Mer information kommer om detta. 
 
Vänliga hälsningar 
Stina Cowan 
 

 

mingel 

fokus 

samling presentationer diskussioner 

informationsutbyte  

foto: Stina Cowan och Mariana Jäder Näslund  

grupparbete 
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Nätverkskonferensen i New York  
 Tidigt en fredag morgon gick flyget från Seattle till New York. Målet för resan var nätverkskonferens för svenska 
skolföreningar i Nordamerika. Vi som åkte, Stina Cowan, ordförande, och Mariana Näslund, rektor, fick chansen att möta 
andra lärare, rektorer och styrelsemedlemmar från skolföreningar från hela USA och Canada.  
Redan på fredag kväll fick vi träffa många av deltagarna på en mingelkväll i en läcker vindsvåning på Manhattan. Det 
blev redan då många samtal om elevantal, undervisningsdag och upplägg av undervisningen. Kvällen avslutades på 
sushi-restaurang. 
 Nästa dag träffades vi på Svenska Kyrkan som låg på gångavstånd från vårt hotell.  Det bjöds på smörgås och 
kaffe och sen drog konferensen igång. Det var svenska skolan i New Jersey som var värdskola  och deras ordförande 
hälsade välkommen. Gunhild Ljung som är en av eldsjälarna när det gäller  kompletterande undervisning höll sen i pro-
grammet. 
 Vi var nästan 70 personer som deltog i konferensen. Förutom reprentanter för de olika skolföreningarna var det 
gäster inbjudna från SUF (Svenska Utlandsskolors Förening) Göteborgs universitet, Riksföreningen Sverigekontakt, 
Sofia Distans samt  Honorärkonsulatet i New York.  
 Vi fick en kort presentation av de olika föreningarna och sen följde en intressant föreläsning av Bo Ralph som 
förutom att han är aktiv i Riksföreningen Sverigekontakt också är ledamot i Svenska Akademin. Han pratade om ten-
denser i språket och pratade framför allt om hur det svenska språket blir mindre och mindre formellt.  Men vad som kan-
ske var mer intressant var att Riksföreningen Sverigekontakt är en ofta outnyttjad resurs. Det finns pengar att söka och 
Bo Ralph uppmuntrade oss att göra detta. Efter detta tog Sofia Distans vid och pratade kort om sin verksamhet. Man 
kunde senare välja att gå på en längre presentation med dem. 
Efter lunch som intogs på kyrkan delade vi upp oss efter intresse och funktion i skolan.  
 I gruppen för lärarutbyte deltog journalisten Eva Stenskär och presenterade Tidningen – Nordstjernan för att se 
ifall vi skulle kunna ha något utbyte eller samarbete. Frågan är  dock när nättidningar tar över mer och mer hur tidningar 
så som Nordstjernan skall kunna överleva. Läs mer på http://www.nordstjernan.com 
 Gunhild Ljung berättade att SUF just nu arbetar för att vi även skall få bidrag från skolverket till förskolans elever. 
Oklart om det kommer att ske dock. Därefter pratade hon om läroplanens mål, kursplan och temaarbete.  Många 
konkreta idéer och lektions tips för oss lärare. 
 Många deltog även i grupper för informationsutbyte och diskuterade bl a läxor och läromedel. Ett konkret förslag 
är att vi skall undersöka ifall vi kan använda oss mer av lektion.se, som många av oss redan använder delvis. 
Några träffades även för att utbyta erfarenheter kring att starta ungdomsgrupper. Det är ett behov som vi även ser här i 
Seattle tex ordna filmkvällar, temadagar eller varför inte en studiegrupp med elever som läser på Sofia Distans ? Här 
berättades det även om alla fonder du kan söka och stipendier, samt kurser på folkuniversitet och sommarkurser. 
I den grupp som tog upp styrelsefrågor inledde Rolf Ornbrant, ordförande I SUF. Det blev sen en diskussion om de olika 
styrelsernas sammansättning, hyra, lärarlöner och försäkringar.  
 Det visade sig ganska snabbt att vi har mycket olika förutsättningar. Det fanns skolföreningar med över 100 elever 
och andra som hade 6. Flera hade gratis hyra medan de som betalade mest hade en hyra på $1500/månad. Men det 
visade sig också ganska snabbt att vi kan lära oss mycket av varandra och uttrycket “undvika att uppfinna hjulet igen” 
kom upp om och om igen.  Under konferensen skapades en Facebook-sida för skolföreningarna i Nordamerika samt en 
Yahoo-grupp. Vi diskuterade ett samarbete när det gäller att exempelvis bjuda in teatergrupper och författare från 
Sverige. 
 Detta var den tredje nätverkskonferensen. Den första konferensen var 1994 och den senaste 2005. Nu 
efterfrågades mer regelbundna konferenser och Kalifornien tog på sig att anordna en konferens 2012 och Kanada 2014. 
Vi hoppas också kunna anordna nätverkskonferenser för skolföreningarna på västkusten. Kanske t o m här i Seattle? 
SUF kommer förhoppningsvis att kunna bidra med mer pengar för fortbildning och konferenser i framtiden. 
Sist på programmet var ett föredrag av Anna Hannesdottir som pratade om den nya lärarutbildningen som föreslagits i 
Sverige. Det var ett intressant föredrag men kanske inte det mest matnyttiga för oss som undervisar i utlandet. Sofia 
Distans, som var ett av valen, hade passat bättre som ett föredrag för alla.  Det mest givande under hela konferensen 
var mötena och samtalen med andra skolföreningar.  
 Dagen avslutades på svenska Aquavit med trevlig middag och mer samvaro. Efter ytterligare en dag med 
sightseeing (bl a lunch på Scandinavia House och semla på svenska fiket AC!) var det dags att flyga hem igen. Med i 
bagaget har vi massor av tankar, idéer och kontakter som vi kommer att dela med oss av och ha nytta av i vår svenska 
skolförening. 
 
 Stina Cowan och Mariana Jäder Näslund  

New York Skyline av Mitch Meseke , 

Google images 
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från vår Rektor 
Jag sitter på Newark flygplatsen med Stina och väntar på flyget hem efter en 
inspirerande helg med Nätverkskonferens i svenska kyrkan i New York. 
Konferensen samlade alla skolor med kompletterande svenska i 
Nordamerika.  

Varför kompletterande svensk undervisning? Det hela startade redan på 
1800 talet med svenskundervisning utomlands i liten skala men det hela tog 
dock fart och blev organiserat i början på 1900 talet då svenska företag 
började expandera. Syftet var att underlätta för svenska familjer som 
vistades utomlands att återvända hem. Den första svenskundervisningen kom till i Berlin 1907 i form av 
eftermiddagsundervisning på initiativ av emigrerade svenskar.  
 
Idag läser ca 6000 svenska elever på en utlandsskola vara av ca 3 500 st. elever vid kompletterade 
svenska skolor, som vår skola. De flesta skolor är dock mindre än vår. Kravet från Skolverket, för att vi ska 
räknas som kompletterande svensk skola och vara berättigad till bidrag, är att vi har undervisning 2 timmar i 
veckan. 
  
I korthet är kravet för att få bidrag från skolverket att svenska språket är ett levande språk i hemmet och att 
en förälder är svensk medborgare.  Vår uppgift är att stödja er föräldrar att upprätthålla era barns svensk 
kunskaper ” så bra ”som möjligt, vilket inte alltid är helt enkelt som ni vet. Det gäller att du som pratar 
svenska i familjen gör det dagligen. Det bästa är givetvis att vara konsekvent och att alltid tala svenska med 
ditt barn och att barnen själva eller tillsammans med dig läser svenska. Vi har många utbildade lärare så 
passa på att prata med oss när du hämtar upp ditt barn och fråga vad ditt barn behöver träna mer på.  Vi är 
också verkligen lyckligt lottade här i Svenska Skolföreningen i Seattle att även ha ett bibliotek som har 
massor med böcker, filmer och cd-böcker. 
 
Det finns egentligen två kursplaner för oss kompletterande svenska skolor. En för elever som skall tillbaka 
till Sverige och en för elever som vill upprätthålla kontakten med Sverige. Prata gärna med din lärare om 
vilka mål ni har som förälder när ditt barn kommer till oss. 
Kursplanen för svensk grundskola håller just nu på att göras om. Skolverket har haft i uppdrag att utarbeta 
en ny, vilken nu är ute på remiss. Ett av uppdragen är att göra kunskapskraven tydligare. Skolverket 
planerar att presentera sitt förslag till regeringen den 1 april. Vi återkommer med mer information om detta 
senare. 
 
 
Mariana Jäder Näslund 

 
 
 

Läs gärna om kursplaner för oss kompletterande svenska skolor från Skolverket, på sida 18. 
Kursplanen är för elever som inte avser att fortsätta sina studier i Sverige och för elever som avser att återkomma till det svenska skolsystemet. 
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foto: Stina Cowan och Mariana Jäder Näslund  

Mingelkväll i en läcker vindsvåning på Manhattan med deltagarna i  
“Nätverkskonferens för svenska skolföreningar i Nordamerika” 

Med Gunhild Ljung , svenska skolan i 
New Jersey  

Representanter från Sofia Distans 

Representanter från svenska skolan i Kalifornien 
och Kanada 

Representanter från svenska skolan i Florida, Seattle och  
Philadelphia 
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På sida brevid visas några av pyssel alla barnen har gjord de sista månader. Varje vecka bidra en ny föräldrar med pyssel material och projekt. 
Veckans pysselansvariga föraldrar är då med i klassen och hjalper till. Det är mycket prat och skratt och konsten brukar visas upp när barnen hämtas 
med mycket stolthet från barnen sjalva. 

Röda gruppen  

Hej från Röda gruppen! 
  
Vi vill börja med att säga några ord om hur klassen nu ser ut. 

 I mitten av februari (ny termin) så började ytterligare 10 elever i  klassen som består av tre- och fyraåringar. Monika bes-

lutade med Mariana och Stina att planera gruppen på följande sätt: 

  

*  kl 10:00 är det samling som vanligt för alla barnen. 

* Snabb avprickning 

* kl 10:15 tar två av våra nya underbara lärare den nya gruppen, samt fem av de gamla eleverna som flyttar över till 

den nya gruppen, ner till vår nya "Lek & Skratt"-grupp längst ner i byggnaden. Här har Monika tagit fram ett program 

med mycket rörelselekar, musik, bollar, bus och skratt. 

*  Den gamla gruppen har lektion som vanligt. 

*  kl 11:00 samlas alla barnen i klassrummet för gemensamt mellanmål och pyssel. (Fler föräldrar kommer att engag-

eras, fyll i lista i klassrummet.) 

*  kl 11.35 byter grupperna plats och det blir den gamla gruppens tur för "Lek & Skratt" medan den nya gruppen får sitt 

lektionspass. 

* kl 12:15 blir det gemensamt avslut i stora salen med sånger samt hejdå-sången. 

  

Välkomna! 
  
Monika, Peo, Anette, Teo, Erika, 
Anna, Johanna, Lina och Karin 

Johanna Heinecke är den andra av våra två 
nya underbara lärare i röda gruppen. Även 
hon tar halva gruppen ner till vår nya "Lek & 
Skratt"-grupp.  

Johanna bor i Seattle sedan 3 år tillbaka 
och har bott i USA i nästan 11 år. Johanna 
är gift med en amerikan, och de har tillsam-
mans Aiden som är ny i den röda gruppen 
och Stina som är 6 månader. Johanna job-
bar som Marketing and Programs Coordina-
tor på ett företag som heter Intrepid Learn-
ing Solutions i Seattle.  

Anna Hedly Goeke är den nya "Lek och 
Skratt" (ibland "lek och bus") läraren i röda 
gruppen.  Annas dotter Annika är med i 
röda gruppen sedan i februari.  Anna är gift 
med en amerikan och har bott i Seattle 
sedan 1989.  Efter att ha jobbat med da-
torer i 15 år, bestämde hon sig for att skola 
om sig till något mer mänskligt och jobbar 
nu som äktenskap och familje-terapeut i 
Kirkland.  Anna tycker det ar jättekul att få 
sjunga och leka med barnen och tycker det 
är givande att se utvecklingen både för 
barnen och deras svenska språk. 

Lärare  Monika Claassen, Anette Grabski, Anna Goeke & Johanna 
 Heinecke  

Assistenter  Peo Gudmundsson, Erika Jonsson, Teo Ekström, Lina Eriksson 
 & Karin Luton 

Elever  Abigail, Aiden, Amanda, Amelia, Annika E., Annika G., Anton, 
 Axel, Camilla, Daniel, Desiree, Ebba, Elsa, Elsa L., Emma, Erik, 
 Marcus, Moa, Molly, Hariris, Jakob, Julia, Nika, Linnea, Lisa, 
 Lars, Leo & Olivia 

Karin Luton  är den nya assistenten i röda 
gruppen. Hon är med i gruppen under mel-
lis och pyssel och stannar i klassrummet 
när Erika Jonsson följer med vår nya "Lek & 
Skratt"-grupp.  

Karin bor i Seattle sedan 10 år och hennes 
man är amerikan. Deras dotter Elsa är del 
av det nya gänget som började vid nya 
terminen. Karin jobbar på Svenska Konsu-
latet i Seattle som assistent till konsul Lars 
Jonsson . 

Lina Eriksson är assistent i nya röda grup-
pen.  

Lina har bott i Seattle i nastan 2 år och in-
nan dess i San Francisco i 16 år. Hon bor 
här med sin dotter Nika 5 år och tillsammans 
med sin tjej Maurine och hennes son Ethan 
och deras 2 hundar Enzo och Eva. Lina 
jobbar som visions/kommunikations de-
signer på sin egen lilla web/grafisk form-
givning byrå. 

Foto: Margret Roobol  
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Leo Nika 

Annika E. 

Amanda Annika G. 

Moa 

Olivia 

Marcus 

Lisa 

Aiden Jakob 

Foto: Margret Roobol  

Elsa L. 

Daniel 
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Lila gruppen  

Vi jobbar i en ny bokstavbok varje gång! Om barnen inte hinner 
klart är resten av boken frivillig läxa tills nästa gång.  

Här presenteras det vi jobbar med just nu i lila gruppen. Arbetet med veckans bokstav sker med en ny bok 
varje gång, och på sådant sätt kommer barnen i kontakt med olika kända svenska barnboksförfattare.  
En förälder hjälper till med högläsning under rasten, där barnen äter sin egen mellis. Camilla Senter och 
Johanna Brekkan hjälper till i undervisningen, men jobbar även helt självständigt med barnen. När barnen går 
hem har de med sig i väskan även teckningar eller pyssel som vi gör och biblioteks bok/film. 
 
Catarina Lundin och Karin Persson Medina 

Vi studerar olika kända svenska barnboksförfattare i 4 veckorspe-
rioder genom att vi läser sagor av dem, färglägger deras figurer, 
tittar på film, lyssnar på filtsagor.  

Varje rast läser en förälder för barnen medan de äter sitt mellis.  Här ritar barnen en bolibompadrake då vi bl.a. studerar Bolibompa i 
årets Sverige tema.  

Bilder: Catharina Lundin 

Lärare Catharina Lundin och Karin Persson Medina 
Assistent  Camilla Senter  
Elever Agnes, Cameron, Casper, Ella, Elsa, Gunnar, Isabelle, Johanna, 

Johannes, Jonathan, Sebastian, Sophia & William. 
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Alla barnen i lila gruppen är med i pixi-bokklubben. 
Där får man en ny pixi bok att läsa varje gång.  

Sedan spelar vi ordbingo med de orden barnen lärt sig. Vi har även 
gjort egna enkla böcker baserade på dessa ord som dagens läs-
förälder och barnets föräldrar kompisläser med barnen.  

Bilder: Catharina Lundin 

Johanna jobbar individuellt med eleverna med Lyckospelet.   

Camilla Senter är assistent i lila grup-
pen.  

Hon är född här och har bott här hela 
sitt liv, alla 16 år. 

Camilla tycker det är mycket roligt att 
vara assistent till lila gänget. Det är ett 
bra sätt att  öva svenska och mycket 
mera roligt än att vara elev i skolan. 
Det har hon varit i några år. 

Johanna Brekkan hjälper till i lila grup-
pen (se bilden där hon jobbar med en 
elev med Lyckospelet).  

Johanna är dottern till Charlotte Brek-
kan, som ar lärare i blå gruppen. 

Hon är 12  år, och kom hit för 2 år 
sedan. 

Johanna tycker om att låna svenska 
böcker och att läsa. Det roliga med att 
vara praktikant är att prata mycket 
svenska.  

Bilder: Margret Roobol 
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Blå gruppen  

Lärare Charlotte Brekkan 
Assistent  Anna Lovell  
Praktikant Emil Näslund 
Elever Anna-Karin, Ben, Elice, Emma, Frida, Freja, Hanna, Hedda, Isa-

belle, Johan, Lina, Leo, Linnea, Marcus, Nina, Noah, Pontus, 
Saga, Sarah, Selma, Simon & Sophia 

Blå gruppen våren 2010     
Av Charlotte Brekkan 

Blå gruppen består av 23 fantastiska barn, Charlotte Brekkan som är lärare och Anna Lovell som är assistent. Ibland får 
vi även förstärkning av Emil Näslund som är praktikant. Barnen är pratsamma, har mycket att berätta  och oftast sugna 
på att jobba när söndagen kommer. Allra roligast är att leka lekar tillsammans och lyssna på saga och äta mellanmål, 
men där emellan försöker vi klämma in lite läsning och skrivning. 
Vintern och det alldeles för korta jullovet har passerat och försvunnit obemärkt förbi. I den blå gruppen har vi skakat av 
oss vintertröttheten och har nu börjat en ny energirik termin med mycket nytt att ta tag i. Som vanligt så samlas vi alla 
barn och vuxna i det stora rummet med den vackra utsikten, oftast ganska tysta och trötta till en början men framåt lunch 
brukar ljudnivån stiga och allt fler svenska ord börjar yppas allt högre. Vårt mål är att alla barn i gruppen ska prata, 
lyssna, läsa och skriva varje gång vi träffas. Till en början blir det mycket prat när alla ska hinna säga hej och kanske 
berätta lite om vad som hänt sedan vi sågs sist. Då får man träna sig att lyssna länge eftersom vi är så många, men 
också att tala inför gruppen när det är många som lyssnar.   
Under hösten har vi jobbat mycket med bokstäver och läsning men nu efter jul har vi börjat att jobba mer och mer att få 
flyt på skrivandet. Det skrivs  många väl valda ord som ibland till och med blir egen komponerade sånger och långa 
berättelser. Det finns mycket att berätta i gruppen. Det som är allra roligast är att skriva till bilder som kan föreställa lite 
vad som helst t ex djur, tårtor, gympaskor, blommor, vackra landskap...  
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Ibland får man inte ens en bild att skriva till utan då får man göra bilden själv. Vi har flera framtida poliser, konstnärer, 
lärare, florister, fotbollsspelare och skateboardåkare i gruppen. 
 

  
 
Husdjur är alltid lika populärt att skriva om. Har man inget så kan man ju alltid önska att man hade ett.  
Under våren fortsätter vi att jobba med vårt tema. Nu senast har vi pratat om OS och vilka som varit med. Vi kom fram till 
att man måste vara jätteduktig, orädd och nästan bäst i världen för att tävla. Nu har ju OS i Vancouver precis tagit slut 
och alla hade sett spännande sporter och tävlande svenskar och amerikaner på tv och internet. 
 

 
 

 

  
När höstterminen slutade sa vi ”hej då” till Lena  

som har jobbat som lärare i gruppen.  

 

 

Alla Bilder: Charlotte Brekkan 
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Gula gruppen  

Lärare Sara Lalloo 
Assistent  Felicia Barklund 
Elever Anne-Sophie, Annika, Ann-Sofie, Astrid, Axel, Ella, Filip, Johanna, 

Julia, Julius, Linus, Lisa, Maximillian, Mikael, Sophia, Stephanie & 
Tyler 

OS i gula gruppen 
 
När OS pågick för fullt bara ett par timmar härifrån passade det bra att ha OS-tema i skolan. Vi pratade om hur OS går 
till, hur många som är inblandade och vilka sporter som ingår. Vi läste texter om hur det hela började för 2700 år sedan, 
vi gjorde OS-ordlistor och vi skrev om vad vi skulle göra om vi själva var med i OS. Men framför allt har vi läst och skrivit 
om svenska idrottsmän- och kvinnor. Vi fick välja varsin svensk idrottare som vi tog reda på fakta om och skrev om, och 
så här bra blev det! 
Sara Lalloo 
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Henrik Sedin av Tyler 
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Sophia om Bjorn Borg  

Björn Borg av Sophia 

Bröderna Sedin av Axel  

Ingmar Stenmark av Annika 

Carolina Klyft av 
Anne-Sophie 

Fortsättning på sidan 20 
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Brandgula  

gruppen 

1) Jag har följt 
rodel. Det var 
intressant även 
om jag föredrar 
andra sporter. 
 
2) Ishockey  och 
curling var mest 
intressant för att 
Sverige är bra i 
dessa sporter. 
 
 
 
 
 
 
1) Jag har 
följt 
konståkning. 
Det var vackert 
och fint att se 
på. 
 
2) Freestyle för 
det är så coolt 
att se på. 
 
 
 
 
 
 

 
1) Jag har 
följt longtrack. 
Det var 
spännande för 
de åker så fort. 
 
2) Snowboard 
för jag åker det 
själv. 
 
 
 
 

1) Jag har följt 
nordisk 
kombination. 
Det var 
intressant då 
jag har lärt 
mig nya saker. 
 
2) Det var att 
titta på 
konståkning 
och half pipe. 
Jag gillar att 
se när de gör 
olika trick. 
 
 
1) Jag har följt 
snowboard. 
Det var roligt 
för de gör så 
coola trick. 
 
2) Curling. 
Det var 
spännande 
och se var 
klotet skulle 
hamna. 
 
 
 
 

 
 
1) Jag har följt 
Ishockey. Det 
var väldigt 
intressant. 
 
2) Half pipe för 
jag gillar 
snowboard. 
 
 
 
 

1) Jag har 
följt skeleton. 
Det var roligt 
och läskigt att 
se på.  
 
2) Var att följa 
vädret, om de 
skulle ha 
tillräckligt med 
snö och 
tillräckligt 
kallt. 
 
 
 
 
1) Jag har 
följt back-
hoppning. Det 
var 
intressant. 
 
2) Det mest 
intressanta 
under OS var 
half pipe och 
se Shaun 
White från 
USA. 
 
 
 

 
1) Jag har följt 
de alpina 
grenarna. Det 
var skoj !  
 
2) Det mest 
intressanta 
under OS var 
shorttrack. Det 
var 
spännande. 
 
 

OS i Vancouver är nu över.  Brandgula gruppens elever har bevakat varsin gren under OS veckorna. Vi lottade vilken 
OS sport de skulle följa och de fick i uppgift att skriva varsin faktatext samt skapa en ordlista med ord som används inom 
vald sportsgren. 
 
Vi ställde också följande frågor till Brandgula gruppens elever. 
 1) Vilken sportgren har du följt?  
 2) Vad tyckte du var mest intressant under OS i Vancouver? 

Julian 

Alexander 

Ronja 

Hanna Clara 

Simon 

Isak 

Eric 

Lärare Mariana Jäder Näslund 
Assistent  Louise Carlen & Pia Nyström 
Elever Alexander, Christopher, Clara, Eric, Hanna, Ida, Isabelle, Isak, 

Julian, Louise, Lukas, Marcus, Max, Nicklas, Ronya & Simon 

Christopher 

Bilder: Mariana Jäder Näslund 
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1) Jag har följt 
bob. 
 
2) Half pipe var 
roligast. Det gör 
coola trick. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1) Jag har följt 
shorttrack. Det 
var kul. 
 
 
2) Snowboard 
för det är coolt 
att se när de 
hoppar. 
 
 
 
 
 
 
 

1) Jag har följt 
skidskytte. Det 
måste vara 
roligt att både 
få åka skidor 
och skjuta. 
 
2) Det mest 
spännande 
och otäckast 
under OS var 
när Anja 
Pärsson föll i 
störtloppet. 
Tänk hon flög 
60 meter i 
luften innan 

hon landade men klarade sig ! 
 
1) Jag har 
följt Freestyle. 
Det var jätte 
häftigt att se 
alla volter och 
trick. 
 
2) Det mest 
intressanta 
under OS var 
se freestyle 
och 
backhoppning 
och se hur 
långt de skulle 
hoppa. 

Marcus 

Max 
Louise 

svenska OS framgångar 
Medaljställning totalt 

  Guld Silver Brons Total 

1 Kanada 14 7 5 25 

2 Tyskland 10 13 7 30 

3 USA 9 14 14 37 

4 Norge 9 8 6 23 

5 Korea 6 6 2 14 

6 Schweiz 6  3 9 

7 Sverige 5 2 4 11 

7 Kina 5 2 4 11 

9 Österrike 4 6 6 14 

10 Nederländerna 3 5 7 15 

Från Sveriges Olympiska Kommitté, Vancouver 2010, www.sok.se 

Guldmedalj till: 

Charlotte Kalla Längdskidor Damer 10 km 

Björn Ferry  Skidskytte Herrar 

Marcus Hellner Längdskidor Herrar Skiathlon 15+15km 

 

Marcus Hellner, Anders Södergren, John Olsson & Daniel 
Richardsson    Längdskidor Herrstafetten 

Annete Norberg och hennes Lagkamrater Curling 

Alpint 

Curling 

Ishockey 

Konståkning 

Längdskidor  

Puckelpist Freestyle 

SkiCross 

Skidskytte  Skridsko 

Snowboard  

Nicklas 
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Kursplaner för kompletterande svenska skolor  
 

Mål för elever som inte avser att fortsätta sina studier i Sverige 

 kunna i vardagliga sammanhang läsa och samtala om texter av olika slag 

 kunna uttrycka erfarenheter, känslor och åsikter i tal och skrift 

 känna till förhållanden och traditioner i Sverige både vad avser modern tid och äldre tider. 

 

För elever som avser att återkomma till svenska skolsystem: 

 

Mål som skall ha uppnåtts i slutet av det som motsvarar femte skolåret i svensk grundskola 

Eleven skall: 

 kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur 
skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt reflektera över texter 

 kunna producera texter med olika syften som redskap för lärande och kommunikation, 

 kunna muntligt berätta och redogöra för något så att innehållet blir begripligt och levande, 

 kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna för stavning samt kunna 
använda ordlista. 

 

Mål som skall ha uppnåtts i slutet av det som motsvarar nionde året i svensk skola 

Eleven skall: 

 aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett 
arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt, 

 kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur från Sverige samt saklitteratur och tidningstext om allmänna 
ämnen, kunna återge innehållet sammanhängande samt kunna reflektera över det, 

 kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några svenska skönlitterära verk och 
författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka, 

 kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillkämpa skriftspråkets normer, 

 ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk, 

 ha kunskap om Sveriges geografi, historia, religion, kulturtradition, samhällsskick och livsvillkor. 

 

Mål som dessutom skall ha uppnåtts i slutet av det som motsvarar det tolfte året, dvs. i slutet av ett av 

gymnasieskolans program 

Eleven skall 

 kunna förmedla egna och andras tankar i tal och skrift, göra sammanställningar och utredningar samt dra 
slutsatser och föra fram argument, så att innehåll och budskap blir tydliga och anpassade till målgrupp 
och syfte, 

 ha utvecklat skrivandet som ett medel för tänkande och lärande och som ett redskap i kommande studier 
och arbetsliv, 

 ha kunskap om och använda sig av grundläggande regler för språkets bruk och byggnad, 

 ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska och nordiska verk och författarskap från olika tider 
och epoker, 

 kunna göra iakttagelser av och diskutera språkliga skillnader som exempelvis kan bero på ålder, kön, 
yrke, uppväxtort och bostadsort, 

 känna till några väsentliga drag i hur det svenska språket har utvecklats från äldsta tider till våra dagar. 

 

Mariana Jäder Näslund 

Rektor Svenska Skolföreningen i Seattle 

Information som följer från Nätverkskonferensen i New York som kan hjälpa många föräldrar och elever i vår skola. 
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Intervjuer 

Anne-Sophie Roobol 

  
Elev i Svenska Skolföreningens gula 

grupp. 

  

Hur länge har du bott i Seattle? 

  
Vi kom hit efter skolavslutningen i 

Stockholm sommaren 2009.  

  

Vad var roligast i OS? 

  
När de åkte skridskor och super-G 

skidåkning. 

  

Vad tyckte du om vinter utan snö i 

Seattle? 

  
Det tycker jag var lite konstigt for att 

vi brukar alltid har snö på vintern i 

Svergie.  

  

Vilken är din svenska favoritbok? 

  
Jag har läst många Lasse Maja 

Detektivbyrå böcker, och tycker det 

är spännande.  

  

Hur gillar du din våffla bäst? 

  
Jag gillar min våffla bäst med 

hallonsylt och vispad grädde och 

andra våfflan med färska jordgubbar 

från Norberg. Jag äter oftast två. 

 Linda Ström 

  
Mamma, med döttrar i Svenska 

Skolföreningens blå och brandgula 

grupp. 

  

Hur länge har du bott i Seattle? 

  
I 3 år. 

  

Vad var roligast i OS? 

  
SVTs förberedelser inför OS. 

  

Vad tyckte du om vinter utan snö i 

Seattle? 

  
Det tycker jag om, man kan ju 

fortfarande åka iväg och åka skidor. 

  

Vilken är din svenska favoritbok? 

  
Bland barnböcker helt klart Ronja 

Rövardotter, men bara den svenska 

versionen. Bland vuxenböcker är det 

Stig Larsson-trilogin. 

  

Hur gillar du din våffla bäst? 

  
Med grädde och hjortronsylt 

 Catrine Kizis 

  
I redaktionen  för skoltidningen   

 

Hur länge har du bott i Seattle? 

  
Vi flyttade hit från Phoenix, AZ för 

ungefär ett och ett halvt år sedan. 

  

Vad var roligast i OS? 

  
Jag gillar längdskidåkning, så jag 

tyckte det var jättekul att det svenska 

herrlaget tog guld i 4X10 km. 

 

Vad tyckte du om vinter utan snö i 

Seattle? 

  
Inget vidare. Jag tycker att förra 

vintern var mycket bättre. Men det är 

skönt med tidig vår. 

  

Vilken är din svenska favoritbok? 

  
Jag tycker om att läsa alla Liza 

Marklunds böcker. Flera av dem 

beskriver platser som jag känner väl 

till, och det känns roligt. Och så är de 

så spännande. 

  

Hur gillar du din våffla bäst? 

  
Med färska bär och vispad grädde. 

Elev 
Redaktör 

Förälder 
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Henrik Larsson av 
Linus  

Fortsättning från sida 14. Gula gruppen 
om svenska idrottsmän– och kvinnor. 

Sara Sjöström av 
Julia  

Frederik Ljungberg 
av Johanna  
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Iår är ett mycket spännande år för det svenska 
samhället, företag och den skandinaviska 
påbrån i Seattle. Swedish Hospital firar hundra 
år, och samma gäller för skandinaviska instu-
tionen på University of Washington. Svenska 
konsulatet i Seattle hedrar dessa milstolpar med 
en vecka fylld av högtidligheter med konst, kul-
tur, vetenskap och svenskt entreprenörskap.  
 Programmet kommer därför att omfatta 
en hel del festligheter som en eloge till de 
svensk-amerikaner som har varit av stor bety-

delse i Washington statens historia, konst, kultur, 
utbildning och företagande. De som är den 
starka länken mellan Sverige och Seattle.  
 En mycket kreativ organisationskommitté  
har sammanställd ett brett program, som omfat-
tar föredrag och aktiviteter 
 Under Sverigeveckan organiseras Busi-
ness Focus-Edays som är en företagskonferans  
i Seattle, inom Ren Teknologi/Hållbar Utveckling, 
Mobility & Informations Teknologi och Medicinsk 
Teknologi & Världshälsa. Målet är att belysa 

lokala och  svenska företag.  
 Svenska konsulatet har tillsammans 
med komitteén för svenska veckan satsat sort 
för att kunna bjuda på ett stjärnspäckat program. 
Med stöd av sponsorer med hög profil som 
SWEA, Ericsson, Swedbank och svenska Han-
delskammaren i Seattle, kommer veckan att vara 
en riktig  höjdpunkt för 2010.  
    Margret Roobol 

EN historisk vecka i Seattle:  

SWEDEN WEEK 2-9 maj, 2010 
Seattle, förstördes av en brand 1889, men byggdes snabbt upp igen, framförallt med hjälp av det stora skandinaviska 
kolonin som fanns, främst inom fiske, skogs och träindustrin.   Att Seattle har ett stort skandinaviskt påbrå är klart och 
det visade sig tydligt i början av 1900-talet. 
Den svenska veckan i Seattle ska belysa detta och fira hundraårsjubileet av bl a Swedish Hospital som grundades 1910 
av Dr. Johansson, men också University of Washington Scandinavian Department, som grundades 1909. Det skrevs in i  
WA states grundlag att svenska alltid ska undervisas på universitetet. Man firar även att Seattle idag är ett stort 
forskningscentra i USA och att man i Seattle har flera Nobelpristagare och främst inom medicin. “The Nordic Heritage 
Museum” har en viktig roll som det enda museet av sitt slag utanför Sverige och deras “Capital Campaign” hoppas få 
extra visibilitet under veckan som gynnar byggnandet av det nya museet i Ballard. 
 
Den svenska Honorära Konsuln Lars Jonsson har i flera år grundlagt planerna för den svenska veckan och på ett my-
cket fascinerat sätt knutit samman alla de svenska och skandinaviska intresserna i stan för att under en vecka belysa de 
svenska förfäderna och historien men knyta samman detta med det som Sverige av idag representerar, det blir en vecka 
fylld med konst, kultur, forskning, musik, och samarbete både mellan företag och universitet. Länken mellan Sverige och 
Seattle skall belysas och mer samarbete uppmuntras och etableras. 
 
Under veckan kommer Nordiska museet ha svenska inslag, bl a en modevisning under lördagen, Universitet ha flera 
intressanta föreläsningar, öppna för allmänheten, och andra institutioner ha fokus på Sverige. Det kommer att vara en 
Sweden- Seattle Diabetes Awarness Day under veckan. Sverige och Seattle har många invånare med Diabetes 1, vilket 
tyder på att det skandinaviska arvet spelar betydelse även här! Belsutsfattarna i Olympia planerar att utlysa en Sverige 
dag (eller vecka) och Swedish Cultural Center är värdar för konsulatets Business Focus-Edays som kommer att samla 
entreprenörer från hela USA och Sverige, som alla har ett gemensamt intresse: handel mellan Sverige och USA. Konfer-
ensen komer att fokusera på tre områden som Sverige och Seattle har gemensamt intresse i: hållbar utveckling, infor-
mations teknik, hälsa och medicin informationsteknologi och naturligtvis ligger telefonernas användande i framtiden men 
även idag i fokus. En annan viktig del av konferensen blir delgivandet och diskussionerna kring svenskt miljömedve-
tande, byggteknik och energisparande och användning. Företag som Microsoft, Ericsson, Bluetooth, AT&T, ABB m fl 
kommer delta. Företagsbesök anordnas och det kommer att bli investerarmöte, konsulkonferens och mycket mer. Höjd-
punkterna blir Wallenbergmiddagen anordnad av Nordic Heritage Museum och Nobelmiddagen anordnad av Svenska 
Konsulatet, men även veckans invigning på West Lake Center och annat som planeras för fullt.  
 
Planeringsgruppen, som leds av konsulatet, består av många svenska och skandinaviska organisationer och  tillsam-
mans med många volontärer arbetar man med att göra ett så intressant program som möjligt, bl a kommer det flera 
svenska nobelkockar hit och planerar Nobelmiddagen för att den ska bli så autentisk som möjligt. Vi kommer att få se 
kungligheter, ambassadörer, regeringsrepresentanter, borgmästare och företagsledare från hela Sverige här.  Missa inte 
museets modevisning med skandinaviskt mode av idag och håll ögonen öppna för allt spännande under veckan! 
 
Se www.swedenweek.org för mer 
information.  
 
Lena Powers,  
Sweden Week Business Focus-Edays,  
Project Manager 
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För de helsvenska familjerna är det 
inte så svårt att ge sina barn en stark 
svenska då man talar svenska i 
hemmet, men för de svensk -
amerikanska familjerna är det ett 
ständigt problem. När talar man 
svenska respektive engelska? Vi 
vuxna måste komma ihåg att alltid 
svara på svenska trots att barnet 
växlar till engelska. Vi hjälper dem inte 
genom att själva börja tala engelska i 
den nära kontakten, snarare tvärtom. 
Vi ska ge dem vårt bästa språk och på 
det sättet kan de bli duktiga 
tvåspråkiga barn. Det är alltså lika 
viktigt att de amerikanska föräldrarna 
gör samma sak. 

Det är svårt att förmedla detta men 
med facit i hand av egen erfarenhet, 
utbildning och utbyte med massa 
kompisar över hela världen vill jag 
försöka. Jag har sett flera svenska 
vänner vars barn inte talar svenska 
och på så sätt bl.a. mister kontakten 
med svenska släktingar. Jag har också 
sett massor av familjer som är 
halvspråkiga, det blir varken hackat 

eller malet som man säger. Senast i 
helgen hörde jag om en svensk dam i 
Santa Barbara som på ålderns höst 
blev dement, och glömde engelskan, 
som hon lärt sig som vuxen. Hennes 
man och barn kunde inte svenska och 
de fick ta till tolkar för att kunna tala 
med henne de sista månaderna i 
hennes liv. Vi kan kanske inte 
föreställa oss det ännu men när vi nu 
har chansen att ha tvåspråkiga, 
duktiga barn, varför inte ta den?  

Nu menar jag inte att vi inte får tala 
engelska, naturligtvis ska vi göra det, 
men inte i den intima kontakten med 
våra barn. Många barn i svensk-
amerikanska hem har svårt att uttrycka 
sig på svenska. Genom att låta dem ta 
till det språk de vill (i hemmet) förlorar 
vi inte vikten av vad de meddelar, men 
genom att svara på svenska fortsätter 
vi ge dem språkkänslan på svenska. 
Jag lovar att de återvänder till 
svenskan då de blir äldre. Huvudsaken 
att det inte blir en jobbig press. En 
kanadensisk kamrat till mig i Sverige 
har envist talat engelska med sin son 

som vägrat i 13 år! Nu är han 15 och 
talar flytande engelska hemma. Min 
dotter är också ett bra exempel. Från 
att inte vilja tala svenska under några 
år är det nu just svenskan hon väljer 
då hon talar med mig. Det är också 
helt bevisat inom språkforskning att 
man kan lära sig flera språk, utan 
brytning, före 10-12 års ålder. Visst 
hade det varit skönt att slippa den 
brytning jag, och många med mig har, 
när vi talar engelska?  

Nu har vi många familjer med 
helsvenska hem i vår skolförening, 
men det kan vara bra att tänka på och 
förmedla till de som bäst behöver det! 
Jag tror att det är lättare att hålla 
engelskan igång i Sverige än att hålla 
svenskan igång när man bor 
utomlands. 

Vänliga hälsningar   

 Lena Powers 

L e n a  g r u n d a d e  S v e n s k a 
Skolföreningen i Seattle tillsammans 
med Stina Cowan och fd. lärare under 
många år i skolan. (redaktionen) 

Hemsidan för Svenska Skolföreningen i 

Seattle 
 

Som ni säkert vet så har Svenska Skolföreningen en hemsida 

på internet. På http://skolforeningen.org/ hittar ni information 

om de olika grupperna, och nyheter om vad som är på gång. 

Peter Wihman tog över ansvaret för sidan i höstas, och jobbar 

just nu med att uppdatera sidan med aktuell information. En 

sak som Peter vill utöka sidan med, är länkar till svenska 

barnspel och andra sidor som kan vara bra språkträning för 

våra elever. Har ni några bra tips på sådana sidor så skicka 

dem till Peter.Wihman@microsoft.com   

Jonas Helin 

lekgruppen 
För er med småbarn så finns 
lekgrupper i Seattle och på 
Eastside. Man träffas  för fika och 
lek varje torsdag mellan kl 10-12 
och man tar tur på att ställa upp 
som värd. På sommaren träffas 
båda grupperna tillsammans ute. 
Då är förstås även skolbarnen välkomna.  

Kontaktpersoner för lekgrupperna är Alma Maizels 
(Seattle): family.maizels@gmail.com och Åsa Douglas 
(Eastside): asa@douglasavenue.us 

Lite om tvåspråkighet 

Skoltröjor och skolväskor! 
Tröjorna och västerna 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 beställningar eller frågor. 
anna.lovell@comcast.net 

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

http://skolforeningen.org/
mailto:Peter.Wihman@microsoft.com
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I nästa nummer kommer du att kunna läsa om 
svenskaveckan i Seattle. Du kommer också 
att få se helklassbilder på samtliga av 
svenska skolans grupper och få en 
sammanfattning av skolåret 2009-2010. 

Johanna och Sophia I Gula gruppen, bild:Sara Lalloo 
? och Axel i Gula gruppen, bild:Sara Lalloo 

Filip i Gula gruppen, bild:Sara Lalloo 

Mattias Nilsson av Maximilian,  
se vad Gula gruppen skrev om 

svenska idrottshjältar på sida 14. 

"Lek & Skratt"-klass Röda grupp, bild:Margret Roobol 

Linus i Gula gruppen, bild:Sara Lalloo Axel i Gula gruppen, bild:Sara Lalloo 
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Margret Roobol 
14027 SE Somerset Blvd 
Bellevue, WA 98006 

FIRST CLASS 

Blå gruppen har samling, lyssnar och berättar 

Gula och Brandgula lyssnar på melodifestivalen 

Lila gruppen äter mellis 

Lila gruppen äter mellis med högläsning, alla foto: Margret Roobol 

Catrine och Monika  
Gula i biblioteket 

Blå i biblioteket 


