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Idrottsfältet på International High 
School i Bellevue var skådeplatsen 
för vårens friluftsdag, den 16 maj  
2010. Läs mer på  sida 13. 
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cjkizis@comcast.net 
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 Peter.Wihman@microsoft.com 

Redaktionens rader 
I detta sista skolblad kan man se och läsa om många av de områden som 
täckts och upplevts under året. Mariana har tagit fantastiska klasskort som 
finns på varje klassida.Vi hade nog i planeringens början tänkt att få tidningen 
så årsbokslik som möjligt. Men så fick vi indikationer om att vi kanske skulle få 
kungligt besök. Ja, naturligtvis blev detta tyngdpunkten. Man kan dessutom 
läsa om hur ondagsgruppen skapades, biblioteket, mm. 
  
 När man tänker tillbaka på året som gått, kan man inte annat än att dra efter 
andan och förundras över vad våra barn lärt sig och fått vara med om. Utöver 
den vanliga amerikanska skolan, där naturligtvis också en massa nyttig och 
kunskapsbyggande inlärning sker, har våra barn fått lära sig om Sverige i 
tiden, dagens svenska vintersportpersonligheter, hur det svenska kungahuset 
fungerar (inklusive prinsessbesök), det svenska språket, kulturen och 
traditionerna, ja listan är nästan oändlig. Naturligtvis är det upp till oss 
föräldrar att hålla språk, traditioner, kultur etc. levande i vardagen, men 
svenska skolan ger oss ett tryggt och kontinuerligt stöd när många av oss 
ibland inte riktigt orkar hålla de mått man själv önskar. Utöver detta ger skolan 
oss något som kanske är minst lika viktigt, en samhörighet och gruppkänsla 
som kan vara avgörande för om ett barn väljer att insupa Sverige och det 
svenska arvet med öppna armar, eller låter det svenska ligga lite mer i 
bakgrunden. Vi som föräldrar har ett svårt val att göra när vi faktiskt väljer till 
vilken grad våra barn blir amerikasvenskar eller svenskamerikaner. Ingen skall 
döma någon annan för hur det valet utfaller, men även här finns skolan som 
en konstant för oss alla. Man kan träffa andra i samma situation, var man än 
ligger på skalan av svenskt i vardagen. För allt detta tackar vi varmt styrelse, 
lärare och andra vuxna på skolan som alla gör ett fantastiskt jobb. 
  
 Sommar… Doft av syren och liljekonvalj, smultron på strå, gräs mellan tårna, 
sandiga strandfiltar, blomsterkransar i håret… Vi har alla favoritbilder i minnet 
från tidigare, men också en önskan av nya sommarupplevelser att lägga till 
det personliga minnesalbumet. Vi i redaktionen hoppas att alla era listor av 
fantastiska sommarminnen denna sommar växer och berikar er och era nära 
och kära.  
 
Vi vill också hjärtligt tacka alla som varit med 
och skapat denna tidning. 
  
 Glad sommar önskar vi i redaktionen. 

Bilder i tidningen: Fotografering inne i Stockholmsrummet under HKH Kron-
prinsessans närvaro från Lindsay Jensen von Julin och Kerstin Alm. 
Bidragit med alla andra bilder har Karin Strong, Johan Jonsson, Deanna 
Zachrisson, Sofia Taylor, Emil Näslund, Christer Lundin, Marianna Näslund, 
Christiaan Roobol och Lindsay Jensen von Julin. stort Tack ! 
 
Ingen del av denna skoltidning får på något sätt reproduceras utan 
skriftligt tillstånd från Svenska Skolföreningens styrelse. 
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Hälsning från Ordföranden 
Så var det juni igen. Vart tar tiden vägen? När ni läser detta har vi redan avslutat läsåret 2009-10, sjungit Den blomster-
tid nu kommer, och gått på sommarlov. Det har varit ett innehållsrikt läsår. Läsårets tema Sverige i tiden, kulminerade i 
kronprinsessan Victorias besök och alla som var där kan säkert hålla med om att vi kan var mycket stolta över våra duk-
tiga elever. Jag tror att barnen imponerade stort på både kronsprinsessan, ambassadören och andra gäster (inte minst 
på alla föräldrar som också fick sitta i publiken.) 
 
Sen prinsessbesöket har vi också hunnit med att ha friluftsdag som blivit ett populärt inslag i skolåret. Förutom att ba-
rnen får prova på grenar som stafett, längdhopp, kast med liten boll och 60 meter så blir just friluftsdagen en dag som 
känns helsvensk. Många föräldrar är med och barnen hör svenska från alla möjliga håll (inte bara från den egna fröken 
eller föräldern). I år fick alla barnen som deltog också medaljer i blågula band som en liten anknytning till OS som ju 
också varit ett tema under året. 
 
Styrelsens arbete har kretsat 
mycket runt den motion som 
kom in under årsmötet i sep-
tember. Läs mer om det på 
s.19. I övrigt har vi ändrat rutin-
erna för anmälan inför näst-
kommande läsår. Vi har bett 
alla nuvarande elever att 
senast den 30 maj anmäla om 
de kommer att fortsätta till 
hösten. Tills dess garanterar vi 
inskrivna elever plats och efter 
det öppnar vi för nya elever. 
Detta för att underlätta planer-
ingen  inför nästa läsår. På så 
sätt kan vi jobba på gruppin-
delningen under sommaren. 
 
Jag vill som avslutning tacka alla er som hjälper till och gör Svenska Skolföreningen till en sådan bra skola för våra barn. 
Utan allt arbete som läggs ner från så många håll skulle skolan inte vara så bra som den är. Det finns alltid något att 
göra för alla och “många bäckar små…..”  Stort och varmt tack! 
 
En del av er kanske åker till Sverige i sommar eller får Sverigebesök men alla kan passa på att läsa svenska böcker! Jag 
avslutar med ett citat ur Sjutton skäl för barnboken; 
“Barnboken är det första mötet med litteraturen – en oändlig värld som räcker livet ut”. 

 
 
Vi ses igen den 12 september. 
Tills dess; ha en riktigt skön 
sommar! 
 
 
 
Varma hälsningar 
Stina Cowan 
 

 

Fr.v.t.h: Svenska Ambassadören Jonas Hafström,  Kronprinsessans hovdam Christina von Schwerin och HKH Kronprinsessan Victoria 



5 

s
k
o

l 

BLADET Förberedelserna inför kungligt besök… 

HKH Kronprinsessan Victorias besök 
Det hela startade våren 2009 för oss, Lars Jonsson, Honorär konsul 
i Washington State , hade dock haft dessa tankar om en svensk 
vecka i Seattle. Vad skulle vi på skolan bidra med och använda i 
vårt tema? Vi lärare träffades hemma hos mig och började 
diskutera teman inför nästkommande läsår. Vi bestämde oss för 
arbetsnamnet ”Sverige i tiden”, ett namn som kunde knytas både till 
kungligheterna och OS i Vancover. 
 
Efter ett tag fick vi veta att Prinsessan Madeleine skulle komma på 
besök så vi förberedde våra grupper på olika sätt, genom att läsa 
sagor om prinsessor och läsa fakta om Prinsessan Madeleine mm. 
Det skrevs även många frågor till Prinsessan som skulle ställas när 

hon skulle komma. 
Några veckor innan besöket sätter den isländska vulkanen vid Eyjafjallajökull igång och 
skapar kaos i Europa. Vi börjar då bli lite nervösa ifall prinsessan överhuvudtaget skall 
kunna ta sig hit pga av askmolnet. Vulkanen lugnar sig, men endast dagarna innan 
besöket beslutade från hovet att Prinsessan Madelene inte kommer men att hon ersätts 
av Kronprinsessan Victoria. 
 
Hon lämnar Sverige trots hon håller på med alla förbereder inför sitt stora bröllop. Inget 
ont om Prinsessans Madeleine, men det är naturligtvis minst lika roligt att få besök av 
Kronprinssesan Victoria, vår nästa drottning!! Vilket minne för våra elever att fått träffa 
henne innan bröllopet den 19 juni.  
 
Eleverna i Gula och Brandgula gruppen fick alla erbjudande att vara med i en liten grupp 
som skulle hålla i hela framträdandet. Vi blev en grupp på 14 elever. Jag tog hand om 
gruppen och tränade tillsammans med dem. Vilka barn! Alla var laddade och direkt bör-
jade de jobba och tränade att prata högt samt lära in texterna. Vi hade inte mycket tid att 
träna, endast ett tillfälle på skolan samt samma morgon, men tänk vad lyckat det blev. 

  
Tusen tack Monika och Peo som fixade allt kvällen innan inne i Stockholmsrummet, samt Pia Nystöm som hjälpte mig så 
mycket med idéer och skrivande av texter, tankar och planering av besöket. Även ett stort tack till Lindsay von Julin som 
fotograferade och Håkan Ekström som videofilmade hela evenemanget. Och naturligtvis alla ni som deltog, inte minst 
alla eleverna och lärare, som hjälpte till att göra dagen tillsammans med Kronprinsessan Victoria så minnesvärd. 
  
Mariana Jäder Näslund, Lärare 
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Hälsning från Rektorn 
Som en del av er redan vet så kommer min familj och jag att lämna Seattle för nya äventyr och utmaningar. I 
skrivandets stund vet jag inte exakt vart eller när men troligen lämnar vi Seattle runt jul. Jag kommer att fortsätta som 
rektor fram tills dess men slutar som lärare i brandgula gruppen. Det har varit spännande att vara med och utveckla, 
samt se skolan växa under mina fem år på skolan. 
 

Det är många fina minnen jag kommer att ha med mig. I Brandgula gruppen som lärare 
har jag tillsammans med barnen hunnit med att skriva deckare, läst massor av böcker, 
studerat svensk historia mm. Listan kan göras lång. 
Tänk vad duktiga ni alla är som kommer varje helg till skolan. Närvaron är hög och det är 
också kul att se att många av våra äldre elever komma tillbaka år efter år. I år satte vi 
stopp vid 14 års ålder i Brandgula gruppen pga. av storleken på lokalen. 
 
En ungdomsgrupp är på väg att starta i skolans regi för att ge äldre elever en chans att 
fortsätta utveckla sin svenska tillsammans med andra ungdomar. Första träffen är den 13 
juni och tanken är att de skall träffas några gånger per år och se film, läsa böcker 
tillsammans osv. Vi kommer även att undersöka om det finns ett intresse för en 
studiegrupp för alla elever i Seattleområdet som läser på Sofia Distans eller Värmdö 
gymnasium. Vi har en stor förmån då vi har Pia Nyström som är högstadielärare och Sara 
Lallo som är gymnasielärare i vår lärargrupp.  Mer information kommer på hemsidan och 
till hösten, men sprid gärna ryktet om gruppen, vi riktar oss till ungdomar från 12-18 år. 
 

Det finns givetvis många fler områden som jag skulle vilja se utvecklades på skolan, som bättre och kreativt 
undervisningsmaterial, tillgång till datorer och storbildstv 
osv. Jag gillar ju teknik själv! Det vore skoj att utveckla 
skolan med hjälp av mer teknik, kombinerat med mer 
läsning och ännu fler aktuella svenska böcker. 
 
Slutligen vill jag tacka er alla för denna tid och önskar skolan 
och er lycka till i framtiden. 
 
Ha ett riktigt skönt sommarlov, 
  
Mariana Jäder Näslund 

 
 
 

Fika med samlad lärarkår 

Mariana som vi ser henne ofta, 
med kamera. 
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Av Nicklas och Clara Cowan 
 
Den 8 maj kom HKH Kronprinsessan Victoria till svenska skolan. 
Innan hon kom fick vi öva på alla sånger som Kronprinsessan skulle lyssna på. Alla var väldigt finklädda. Det kändes 
pirrigt i magen. Det kändes lite som en avslutning. 
Efter en stund gick vi upp och väntade på Kronprinsessan. Vädret var bra. Det var soligt och varmt. Alla barnen stod i ett 
V med de yngsta barnen fram. Alla barn hade flaggor och några hade blommor. 
Plötsligt stannade en vit bil och vakter kom ut och öppnade dörren för Kronprinsessan. Kronprinsessan kom ut. Hon 
hade en lila klänning på sig. Hon var fin. Kronprinsessan skakade hand med barn och sa hej. Hon frågade några vad de 
hette. Sen gick vi ner och ställde upp oss. 
Efter en stund kom Kronprinsessan ner och då sjöng vi och berättade om skolan för henne. Några barn frågade frågor. 
Ett barn frågade om Kronprinsessan fick veckopeng när hon var liten. Det fick hon inte men hon sålde grönsaker till per-
sonalen. 
På slutet så tog vi en bild med Kronprinsessan. Sen gick hon. Sen hade vi fika. 
Det var roligt att träffa Kronprinsessan. Det känns som att vi känner henne nästan nu. 

HKH Kronprinsessan Victorias 
besök på svenska skolan 

Ulrika Norén som trubadur och 
Anna Lovell som körledaren  

Rektor Mariana Näslund hälsar HKH Kronprins-
essan Victoria välkommen   

Amanda ger blommor till HKH Kronprinsessan 
Victoria  

Gruppbild på hela Svenska Skolföreningen med HKH Kronprinsessan Victoria  
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Röda gruppen  

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

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

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 

Ja, då närmar sig terminen sitt slut. Ett härligt år har vi haft tillsammans! (Och ett härligt halvår med våra 10 nya 
kompisar!) 
 
Jag är så stolt över våra små. Dom har varit så duktiga på att lyssna, prata och hänga med. Vi har tragglat alfabet och 
siffror. Vi har sjungit, lekt och pratat. Vi har pysslat och skrattat ihop. Och allt har de gjort med bravur. Vilken härlig klass!  
 
Och vad duktiga dom var vid Kronprinsessans besök och på friluftsdagen! 
 
Roligt är det också att få veta att så många barn i klassen nu pratar mer svenska (vilket är vårt mål). Ett mysigt brev kom 
till oss från en stolt morfar i Sverige. 
 
Hej!  
Vill bara säga ett tack till er som lärare på skolan. I kväll, svensk tid, har jag  pratat med er elev Leo Churchill. Hans 
mamma, Rebecka, är vår dotter, min och Kerstins. Så bra Leo pratade svenska i kväll! Han har verkligen gjort framsteg. 
Den 29/6 kommer de som familj och hälsar på oss några dagar här i Älvängen i Sverige. Det ska bli underbart! Som sagt, 
ett stort tack för god pedagogik! Mvh Sigvard Svärd 
 
Men klassen hade inte varit någonting utan mina underbara kollegor. Peo, Anette, Anna, Johanna, Erika och Teo - ni 
är bäst! Ni har hjälpt till att ta hand om 30 barn! Skolans största grupp. Och vad bra det har gått med ett delat program av 
pedagogik och bus & lek.  
 
Och till alla föräldrar som ställt upp - tusen tack! 
 
Detta är min sista termin som huvudlärare för den röda gruppen. Jag är så tacksam över att ni gett mig och mina kollegor 
förtroendet att leda era barn i svenska skolans förskoleprogram. Flera av barnen kommer nu att flytta upp till nästa grupp - 
och de är väl förberedda! Mycket kul väntar alla barnen till hösten! 
 
Tack så mycket för i år - och njut av sommaren! 
 

Monika Claassen, huvudlärare 
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Skolbild Röda gruppen  

Monika , Johanna, Annika och Leo Axel   Evin 

från vänster till höger (bak): Molly, Annika , Anna Goeke, Nika, Elsa, Annika, Lina Eriksson, Annika, Elsa, Lisa, Erika 
Jonsson, Evin, Peo Gudmundsson. Fr.v.t.h. ( fram): Axel, Julia, Monika Claassen, Ebba, Emma, Abigail, Amanda, 
Daniel, Leo och Marcus. Inte med på bild är: Aiden, Amelia, Anton, Camilla, Desiree, Erik, Moa, Hariris, Jakob, Linnea, 
Lars, Olivia, Teo Ekström, Karin Luton, Anette Grabski & Johanna Heineke. 
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Skolbild Lila gruppen  

från vänster till höger: William, Agnes, Camilla Senter, Casper, Johannes, Isabella, Amelie, Elsa, Jonathan, och Ca-
tharina Lundin Inte med på någon bild på denna sida är: Karin Persson Medina, Cameron, Gunnar, Sophie.   

Naturdag i Farrel McWhirter parken. från vänster till höger: 
Jonathan, William, Elsa, Johanna, Casper, Sebastian  

från vänster till höger ur blå grupp: Johanna Brekkan, 
Camilla, Johannes, Amelie, Elsa, Ella, Johanna, Isabelle 
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Lila gruppen  

 Tänk att ett helt läsår har hunnit gått redan! Tiden går fort när man har roligt. Roligt är precis vad vi har haft i lila grup-
pen med mycket olika aktiviteter hela tiden. 
 
Vi inledde hösten med en naturdag i Farrel McWhirter parken, där gick vi en tipspromenad och lekte lekar samt tittade på 
alla djuren. Djuren på en bondgård var sedan bland det första vi studerade under hösten med hjälp av klistermärken och 
olika lekar. Under senhösten fortsatte vi lära oss vad vardagssaker i köket samt badrummet kallas. 
Under hösten hann vi även med lite svensk emigranthistoria när vi läste om Hedvig och Nils och deras långa resa till 
Amerika som förberedelse för vårt årliga besök på Nordic Heritage Museum. Svensk historia studerade vi även genom 
att lära känna Nils Holgersson, Gustav Vasa och Vasaskeppet, samt Alfred Nobel bättre. 
 
Under läsåret har vi hunnit med många bokstavsböcker samt studerat å,ä,ö en extra gång. Alla barnen har lärt sig nya 
svenska ord tillsammans med Camilla och Johanna när de spelat Lyckospelet. Dessa ord spelade vi sedan ordbingo 
med, det var kul! Barnen hade 25 ord på spelplanen de sista gångerna. Lyckospelsorden använde vi även i lila gruppens 
egna böcker: Lila bok 1, 2 och 3 som vi kompisläste. 
Som avslutning av våra svenska matematikstudier gjorde vi en adventsljusstake av olika geometriska former som 
julpyssel. Vi la också ner mycket tid på att verkligen fira lucia ordentligt. Påskens pyssel var förstås en äkta svensk påsk-
kärring! 
 
I Pixibokklubben har barnen introducerats till pixiböcker och haft chansen att ta hem och läsa en efter varje lektion-
stillfälle. Ni som åker till Sverige i sommar får hålla utkik efter dessa små böcker och se om barnen känner igen dem! 
Varje gång vi har träffats på skolan har vi läst sagor, även rit- och filtsagor. Tack alla föräldrar som hjälpt till och läsa för 
barnen under mellis! Vi har lärt känna många olika svenska barnbokförfattares figurer, t.ex. Bamse, Spöket Laban, Pet-
tson och Findus, Nils Holgersson, Lilla Anna, Tummen, Alfons Åberg, Fabian. 
 
Nutida Sverige fick vi glimtar av genom att studera den svenska kungafamiljen under våren och förstås vårt besök av 
HKH Kronprinsessan Victoria. Dagens Sverige fick barnen även möta genom svensk musik och Bolibompa. 
Friluftsdagen för några veckor sedan var kul med introduktion till friidrott samt svensk brännboll. Alla barnen var jätteduk-
tiga och sprang fort, hoppade långt och kastade boll. De har verkligen utvecklats och lärt sig så mycket under det 
gångna läsåret.  
 
Lycka till i blå gruppen! 
 
Fröken Catharina och fröken Karin 

  

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

 Isabelle, Johanna, Johannes, Jonathan, Sebastian, 
 Sophia & William. 
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Biblioteket önskar alla en glad sommar 
2010 

....och hoppas att ni alla läser många svenska böcker under sommarlovet. Jag vill 
skicka en påminnelse till alla att gå igenom era skolväskor och bokhyllor där hemma för 
att hitta böcker, filmer och tidningar som kan ha blivit kvar hemma och inte 
tillbakalämnade.  Det blir ingen mer utlåning förrän till skolstarten igen i september utan 
nu försöker vi få in samtliga böcker inför den årliga inventeringen. Ifall ni hittar böcker 
efter 13 juni dvs. skolavslutningen skicka dem i ett brev till min hemadress: Malin 
Jonsson, 4342 239th PL SE, Issaquah, WA 98029. Det blir ingen sommarutlåning på 
skolavslutningen. 
 
Hur var då skolåret 2009-2010 enligt biblioteket. Det kom in ca 120 böcker, 45 cd, 25 
dvd några tidningar och 2 spel från: Fam Claesson, Fam Cowan, Fam Ekström, Fam 
Fisher, Fam Ford, Fam Goeke, Fam Hasselqvist, Fam Jensen, Fam Kvart, Fam Lalloo, 
Fam Nister, Fam Näslund, Fam Orvendal, Okänd, Fam Strong, Fam Ström, 
Riksföreningen Sverige kontakt och en stor donation kom in från Fam Sundström. 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. 
 
Glad Sommar. 

Malin Jonsson 

Biblioteket  

8 modiga barn sjunger till nationaldagfirandet på 
SCC, 05/06/2010. fr.v.t.h: Hanna, Simon, Nicklas,  
Linus, Maximillian (bakom), Sebastian, Anne-Sophie 
och Isak (som även spelade trumpet) 
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FRILUFTSDAGEN 
Idrottsfältet på International High School i Bellevue var skådeplatsen för vårens friluftsdag för svenska skolans barn. Un-
der strålande klar himmel fick såväl förskolebarnen som skolbarnen prova på olika former av friidrott. Som bruk-
ligt är med friluftsdagen för de mindre förskolebarnen, fick de leka tipspromenad, kasta boll i balja, hoppa hoppboll och 
andra för dem passande lekar. För skolbarnen fanns fyra olika grenar att prova: stafett, längdhopp, kast med liten boll 
och springa 60m. För många av barnen är friidrott något obekant, eftersom barn i amerikanska skolor ofta inte börjar 
med någon friidrott förrän långt senare i sin skolgång. 
 
Alla barnen hade sina favoritgrenar. Blå gruppen tyckte till exempel bäst om stafetten. Det kunde bli ganska invecklade 
diskussioner om hur man lämnar sin pinne till just rätt klasskompis.  Inte sällan kunde det bli förvirring så att barn glömde 
lämna sin pinne, eller att ett annat började springa utan den. Men alla antog utmaningen (nåja, nästan alla... några tjejer 
ville hellre sitta i gruset och fylla fickorna med stenar!) och hade jätteroligt. I längdhoppen blev det volontärernas uppgif t 
att förklara "övertramp" samt att det är meningen att man ökar farten ju närmare plankan man kommer. 
 
Vem som sprang fortast eller hoppade längst spelade ingen roll. Att njuta av det härliga vårvädret (som visade sig, var 
en tillfällighet) och umgänget med kompisarna var det bästa med friluftsdagen. Det är inte konstigt att friluftsdagen är ett 
av de mest uppskattade evenemangen under skolåret. Efter fika på gräsmattan fick de barn som ville, spela brännboll 
eller fotboll.  
 
Ett stort tack till Anna Lovell som ordnade alla detaljerna och lärarna som tog ansvaret för rekryteringen av volontärer. 
Stina Cowan och Anna såg till att alla barnen fick varsin medalj för sin insats. 
 
Deanna Zachrisson 

springa 60m stafett 

fotboll kast med liten boll  



14 

s
k
o

l 
BLADET 

Blå gruppen  

Lärare  Charlotte Brekkan & Anna Lovell 
Praktikant  Emil Näslund 
Elever  Anna-Karin, Ben, Emma, Frida, Freja, Hanna, 

 Hedda, Isabelle, Johan, Lina, Leo, Linnea, Marcus 
 T., Marcus V., Nina, Noah, Pontus, Saga, Sarah, 
 Selma, Simon & Sofia 

Blå gruppen är ett härligt och spralligt gäng på 22 barn fördelat på 14 flickor och 8 pojkar. Det är otroligt goa barn som är 
mycket pratsamma och lekfulla. Helst skulle de slippa jobba och ägna hela tiden åt att leka lekar, prata och skratta. 
Tänk att det har gått ett helt läsår igen, tiden har rusat förbi! Barnen har alldeles säkert vuxit flera meter alla tillsammans. 
Det var en skara små blå barn som började i höstas men nu känns den blå gruppen betydligt äldre. 
 
Under året som gått har vi hunnit med en hel del. Under höstterminen jobbade vi mycket med bokstäverna och med att 
försöka få igång läsandet. Nu under våren har vi haft allt mer fokus på att få igång skrivandet. 
 
Exempel på vad vi har jobbat med: 
Att läsa, skriva, tala, lyssna  är ju så klart målet under  varje skoltillfälle. Man lär ju sig ett språk genom alla dessa fyra 
moment. I blå gruppen har det varit viktigt att ”få igång” alla barnen, att få alla att tala (och lyssna). Varje gång har vi 
ägnat mycket tid åt att prata om veckan som varit, sådant som händer runt omkring oss och att aktivt lyssna på alla. Det 
har tagit mycket tid men det har absolut varit värt det.  
 
Vi har hunnit jobba med många av alfabetets bokstäver, nu allra senast å, ä och ö. Många gör ju samma sak i sin 
vanliga amerikanska skola men det svenska alfabetet ser ju lite annorlunda ut och låter ju definitivt annorlunda. Saker 
man kan göra, såsom läsa, skiva, se och höra. Vi har jobbat en hel del med verb i olika former t ex charader. Allt för att 
öka sitt ordförråd och för att lättare kunna berätta för varandra, t ex ”Jag åt pannkakor till frukost och sedan gick jag 
ut och cyklade en stund.” Skrivadet har exploderat efter jul. Roligast är att skriva fritt till bilder helt utan krav. 
 
Några söndagar har vi jobbat med små intervjuer där barnen tränar sig på att ställa frågor/svara/återberätta för gruppen. 
Många kluriga moment där man både lär sig saker om sina klasskompisar men även lär sig nya ord och att tala inför 
gruppen, vilket kan vara lite läskigt. Vi har lekt lekar, spelat spel och språkpysslat. Fruktsallad i alla former är fortfarande 
populärt, bingo går alltid hem och korsord fungerar alltid.  
 
Och mycket, mycket, mycket mer... 
 
Jag hoppas att alla får ett långt, varmt och härligt sommarlov med mycket bad, glass och bra böcker! 
 
Glad sommar, 
Charlotte Brekkan 

Blå grupp läsåret 2009-2010 

Frida och Charlotte 
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Skolbild Blå gruppen  

Frida, Freja och Sofia 

från vänster till höger (bak): Charlotte 
Brekkan,Noah, Sarah, Saga, Hanna, 
Hedda, Anna Lovell fr.v.t.h. (mitten): 
Marcus, Emma, Linnea, Sofia, Anna-
Karin fr.v.t.h.(fram): Selma, Simon, Leo, 
Marcus, Johan,  Ben 

från vänster till höger (bak): Charlotte Brekkan & Emil Näslund Fr.v.t.h. (fram): Selma, Ben, Simon, Frida, Freja, Sofia, 
Saga, Hanna, Leo, Marcus, Nina 
Inte med på bild är: Emma, Isabelle, Lina, Linnea, Marcus, Pontus, Johan, Noah, Sarah, Hedda, Anna-Karin & Anna 
Lovell, Marcus, Emma, Linnea, Sofia, Anna-Karin 
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Skolbild Gula gruppen  

från vänster till höger: Stephanie, Julia , Ella, Johanna, Sara Lalloo, Mikael, Axel, Filip, Linus Inte med på bild är: Emilia 
Sternberg , Anne-Sophie, Annika, Ann-Sofie, Astrid, Maximillian, Sophia, & Tyler 

från vänster till höger: Emilia Stern-
berg, Sara Lalloo, Axel, Anne-Sophie, 
Astrid, Sophia, Ella, Johanna, Linus, 
Stephanie, Maximillian, Filip, Annika, 
Sara Lalloo, Tyler, Mikael. 
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Gula gruppen  

Lärare Sara Lalloo 
Assistent  Emilia Sternberg 
Elever Anne-Sophie, Annika, Ann-Sofie, Astrid, Axel, Ella, 

Filip, Johanna, Julia,, Linus, Maximillian, Mikael, 
Sophia, Stephanie & Tyler 

Tänk att det snart är dags för skolavslutning igen! Det här året, och framför allt våren, har bara rusat förbi. Men vi har 
faktiskt hunnit med en hel del. Vi körde igång hösten med en naturdag i Farrel McWhirter Park där vi fick tillfälle att lära 
känna varandra lite bättre. När rutinerna hade satt sig lite grann startade vi årets tema – Sverige i tiden – då vi började 
med att lära oss om svenskarna som invandrade hit till USA för hundra år sedan. Samtidigt som vi lekte lekar, gjorde 
korsord, läste, skrev och rimmade funderade vi på hur det var att komma hit, till ett nytt land och kanske bara få med sig 
en enda leksak som minne av Sverige.  
 
Rätt som det var hade det hunnit bli december och tillsammans med brandgula gruppen hade vi ett riktigt fint luciatåg på 
Nordic Heritage Museum, innan det var dags för julavslutning och lov. Efter nyår jobbade vi vidare med Sverige på ett 
helt annat sätt. Den här gången var det våra svenska idrottare som stod i fokus. Vi skrev och berättade om dem i skolan 
samtidigt som många av dem befann sig på OS i Vancouver. När OS var över var det dags att koncentrera oss på den 
avslutande delen av vårt tema: kungahuset. Vi pratade om vad en monarki är, hur det svenska kungahuset ser ut och 
grupparbetade kring de olika medlemmarna. Höjdpunkten var självklart  när HKH kronprinsessan Victoria kom och vi fick 
uppträda, berätta och ställa frågor till henne. 
 
Så kom vi fram till friluftsdagen. Det var en liten grupp som var där, men de kämpade så det räckte för hela klassen, och 
samtliga lyckades förbättra sina resultat i alla grenar! Bra jobbat! Nu tränar vi inför skolavslutningen och jag vill önska 
lycka till åt alla er som går vidare till brandgula gruppen nästa år. Vi andra ses i höst igen tillsammans med nya kompisar 
från blå gruppen.  
 
Ha en riktigt härlig sommar med sol, bad, böcker, sport, kompisar och annat roligt! 
 
En stor kram till alla fantastiska gula barn från Sara! 
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frågor och svar till  

HKH Kronprinessan Victoria  
Amanda: -Tycker Kronprinsessan om att var prins-
essa? 
Kronprinsessan Victoria: -Ja, sådana här dagar är 
det absolut jätteroligt att vara prinsessa. Tänk vilken 
möjlighet jag fick att träffa er. Det är ju jätteskojigt att 
åka hela vägen från Sverige, och få komma hit och 
besöka er. Det är första gången jag är i Seattle, så 
det är ju jätteroligt. 
  
Johanna: -Sover Kronprinsessan i en fin prins-
essäng? 
Kronprinsessan Victoria: -Du menar en sådan där 
himmelssäng?  Nej, det gör jag inte, men när jag var 
liten så hade jag faktiskt en sådan. Så jag kanske 
var mer prinsessa när jag var liten kanske… 
  
Emma: -Vad har Prinsessan för favoritdjur? 
Kronprinsessan Victoria: -Nu är det ju så, att vi har 
några hundar hemma. Vi har tre hundar hemma. 
Hundar är ju fantasktiska djur, och jag är uppvuxen 
med hundar, så det blir nog mitt favoritdjur. 

  
Saga: -Fick Prins-
essan veckopeng 
när hon var liten, 
och i så fall hur 
mycket? 
Kronprinsessan Victoria: -Jag fick fak-
tiskt ingen veckopeng när jag var liten. 
Men däremot så plockade jag grönsaker 
och sålde till personalen. 
  
Filip: -Kronprinsessan, hur många språk 
kan Kronprinsessan? 
Kronprinsessan Victoria: -Räknas 

även de språk som man kan väldigt, väldigt dåligt? 
Filip: -Nej! 
Kronprinsessan Victoria: -Nähä, ajdå. Jag kan svenska och engelska 
och tyska sådär, och franska ännu mycket mer sådär. 
  
Maximillian: -Vilken är Kronprinsessans favoritsport? 
Kronprinsessan Victoria: -Min favoritsport är absolut skidåkning, både 
slalom och längdåkning. 

  
Maximillian  

Amanda (v)  Emma och Saga (h) frågar 

Johanna 

Filip 
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Svenska skolan på Facebook 
Nu har svenska skolan en grupp på Facebook. Det är en stängd grupp där bara medlemmar kan skriva kommentarer 
och titta på bilder. Gruppen har redan bilder från kronprinsessan Viktorias besök och friluftsdagen, men vi ser fram emot 
fler. Hemsidan finns naturligtvis kvar, men facebookgruppen är ett enklare sätt för oss medlemmar att dela bilder och 
sprida information.  
Gå till facebook och sök på svenska skolan i Seattle eller mata in adressen 

 http://www.facebook.com/group.php?gid=117333794953515. 

Från motion till resultat 
 
På årsmötet i september kom följande motion in till styrelsen: 
 
Vi föreslår att årsmötet ger den nya styreslen i uppdrag att utreda hur svenska skolan i Seattle skulle kunna bibehålla sitt 
nuvarande elevantal och även växa i framtiden med mindre elevgrupper. Vad skulle mindre grupper innebära finansiellt? 
Behövs avgiften höjas för att täcka denna kostnad?  Är det acceptabelt för föräldrarna i svenska skolan? Lokaler? Kan 
man träffas på andra dagar och tider? 
 
Under året har styrelsen tillsammans med lärare arbetat på att hitta en lösning till motionen. Med hjälp av en enkät har vi 
tagit pulsen på skolans familjer och också fört en diskussion med Swedish Cultural Center. Förslaget som vi kommit 
fram till är följande: 
Vi kommer att erbjuda undervisning på onsdag eftermiddag för de äldre eleverna. Detta under förutsättning att vi får till-
räckligt många elever i den gruppen. 
Övriga elever kommer fortfarande att träffas på söndagsförmiddagarna, men vi kommer att införa en ljusblå grupp som 
kommer att vara mellan den mörkblå och lila grupp. Maxantal kommer att vara 15 per grupp. Vi kommer att skärma av 
restaurangen på övervåningen så vi kan ha två grupper där. Med nuvarande elevantal kommer vissa grupper dessutom 
ha färre än 15 elever, vilket ger mer tid för lärarna att ägna tid åt enskilda elever. 
 
Styrelsen för Svenska Skolföreningen i Seattle 

http://www.facebook.com/group.php?gid=117333794953515
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Inder läsåret 2010/2011 behöver vi tillsätta en ny rektor: 
 
Rektorn rapporterar till styrelsen och är ansvarig för bland annat följande punkter: 

 Pedagogisk planering, målsättning och uppföljning av undervisningen 

 Utvecklingssamtal med personal 

 Gruppindelning 

 Inköp av skolmaterial 

 Planering av vissa av skolans aktiviteter 

 Information till föräldrar gällande undervisningen 

 Information till lärare gällande undervisningen 
 
Vi önskar att den sökande har följande kvalifikationer: 
 

 Lärarutbildning 

 Arbete inom skola 

 Administrativ erfarenhet 

 Ledarerfarenhet 

 God kommunikationsförmåga 

 Goda kunskaper i att uttrycka sig i tal och skrift 
 
Om du vill söka tjänsten som rektor så skicka en ansökan med CV via e-mail till bscowan@comcast.net snarast. Det går 
också bra att skicka ansökan med vanlig post till Stina Cowan 14520 38th Ave NE, Lake Forest Park, WA 98155 
  
Frågor besvaras av ordförande Stina Cowan på e-mail eller telefon  206-364 2756   

Härmed utlyses tjänsten som rektor för 
Svenska Skolföreningen i Seattle 

Årsmöte 
Svenska Skolföreningen i Seattle inbjuder till årsmöte: 

 
 söndagen den 19 september, 2010, klockan 11. 

 
Vi bjuder på smörgås och dricka till de vuxna. Barnen börjar som vanligt klockan 10, men kommer att se film med vikar-

ier och assistenter under årsmötet. 
Väl mött! 

 
Styrelsen för Svenska Skolföreningen i Seattle 

Picnick Friluftsdagen 

mailto:bscowan@comcast.net
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Midsommar   
För er som inte har möjlighet att fira midsommar i 
Sverige denna sommar vill vi informera om att 
Seattleområdet har sitt eget fantastiska 
midsommarfirande arrangerat av Skandia Folkdance 
Society. 

Tid: söndagen den 27e juni, 11.00-6.00 

Plats: St. Edward State Park, Kenmore, WA 

För mer information: www.skandia-folkdance.org 

Annonser 
Green Lake, sommaren 2010 
  
Vi är några familjer från svenska skolan som kän-
ner att det skulle vara trevligt med ett par 
svensksammankomster under sommaren eftersom 
vi inte kommer att åka till Sverige detta år. 
Vi har enats om att träffas vid den underbara 
Green Lake i norra Seattle. Två datum har blivit 
bestämda och vill vi bestämma fler vartefter så går 
det naturligtvis bra. Dessa datum ses vi, om vädret 
tillåter, vid norra parkeringen kl. 11.00. Alla tar 
med sin egen picknickkorg och ett glatt humör. 
 
Datum:  Onsdagen den 23 juni  
  Fredagen den 16 juli 

  
Frågor? Ring Catrine Kizis  253-517-9186  253-
517-9186 

"Svenskt Lundby dockhus med möbler, 
ljus, etc. 125 dollar/OBO 
Claes Hagstromer, 206-941-9747 

Filmkväll för svenska ungdomar! 
Söndag den 13 juni välkomnar vi dig på filmkväll samt 
en informationsträff för dina föräldrar. Anledning är att 
vi på svenska skolan har tänkt starta en grupp för våra 
lite äldre ungdomar (12-18). Syftet är att ge er 
ungdomarna en möjlighet att träffa svenska kompisar 
och se film och ev. andra aktiviteter några gånger per 
år. Vi tänker även erbjuda en studiegrupp för er som 
läser på Sofia Distans/Värmdö Distans om intresse 
finns. 
Vi vill också att du som föräldrar kommer en stund 
eftersom vi vill informera om våra idéer samt Sofia 
Distans (år 6-9) och Värmdö Distans (gymnasiet). 
Vi bjuder på pizza och popcorn… 

Söndagen den 13 juni kl. 18 
Plats: Familjen Lundins hus 

20635 NE 25th Ct 
Sammamish, WA 98074 

 425-868-5706   
 

Svara till  Mariana  Näslund 425 279 3945   

Säljes i befintligt skick 

Cresent cykel Röd 20 tum  

Pris: $15   

Peak cykel  Röd 24 tum 

Pris: $ 25  

 

 
IKEA skrivbord Fredrik med 
diverse attiralljer säljes, 

Oanvänt: $ 80 

 

 

 

Mariana Näslund, 

mariana.naslund@hotmail.com 

425-279-3945 

Midsommar i Vasaparken 
  
Datum: 20e juni 
Tid: 9.00-8.00 
Plats: Vasa Park, Bellevue 
För mer information: 
 www.vasaparkresort.com 
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Brandgula  

gruppen 

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

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

Under året som har gått har vi i brandgula gruppen hunnit med en hel del. I höstas ägnade vi den största delen av tiden 
åt svensk historia.  Detta gjorde vi genom att följa SVTs tv program, “Sagan om Sverige”.  Vi tittade på ett avsnitt nästan 
varje gång och jobbade med uppgifter till det aktuella programmet. Under den perioden lärde vi oss om viktiga personer 
och händelser i Sveriges historia, som Gustav Vasa, Drottning Kristina, Carl von Linne, Selma Lagerlöf, skottet mot 
Gustaf III och förlisningen av Regalskeppet Vasa. Vi hann även med ett besök på Nordic Heritage Museum, där vi fick 
en guidad rundvandring av Stina Cowan, som pratade om hur det var att komma till Seattle förr i tiden. Alla elever fick 
även undersöka sin egen historia genom att göra ett eget släktträd. 
 
Under våren började vi ganska omgående att jobba med OS i Vancouver, då vi fick följa de svenska deltagarnas fram-
gångar och motgångar. Var och en av oss fick ansvar för en av grenarna och ta reda på så mycket information som 
möjligt, både om sporten och de svenska deltagarna. Detta fick vi sedan skriva om och redovisa muntligt för de andra i 
klassen. Därefter var det dags för melodifestivalen, där vi fick titta på deltävlingarna hemma och sedan berätta vilken 
som var vår favoritlåt. Finalen fick vi se på storbildsskärm tillsammans med gula gruppen och därefter fick vi rösta på 
vem vi tyckte skulle vinna. Det var inte den svenska vinnarlåten som vann hos oss utan låten Manboy med Eric Saade, 
eftersom det var lite mer drag i den. 
 
Den största händelsen i år var dock besöket av HKH kronprinsessan Victoria nu i början på maj. Det var flera av oss i 
gruppen som fick möjlighet att delta i presentationen av skolan . Förutom att det var lite spännande, så gick det fantas-
tiskt bra, trots att vi inte hade haft speciellt mycket tid att träna.  
 
I mitten av maj hade vi vår årliga idrottsdag och alla i gruppen kämpade hårt i de olika grenarna. Vi började med stafett, 
men favoritgrenarna var nog ändå kast med liten boll och längdhopp, där vi dröjde oss kvar långt efter att man hade viss-
lat i pipan som förkunnade att det var dags att byta gren. 
  
Ha en riktigt skön sommar, 
 
Mariana och Pia 
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Skolbild Brandgula 
 gruppen  

från vänster till höger: Mariana Jäder Näslund, Louise Carlen & Pia Nyström, Alexander, Christopher, Clara, Eric, 
 Hanna, Ida, Isabelle, Isak, Julian, Louise,  Lukas, Marcus, Max, Nicklas, Ronya &  Simon 
Inte med på bild är:  
 
 

Bild:  

från vänster till höger (bak) : Mariana Näslund, Alexander, Christopher, Max, Marcus, Simon, Nicklas, Julian, Isak, Pia Nyström 

fr.v.t.h. (fram): Eric, Clara, Louise, Hanna Inte med på bild är: Ronja & Louise Carlen 



24 

s
k
o

l 
BLADET SKOLBLADET/Redaktionen 

14027 SE Somerset Blvd 
Bellevue, WA 98006 

FIRST CLASS 

Datum för skolstart: 12 september 2010 


