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Svenska Skolföreningen i Seattle 
Styrelse 

Ordförande, kontaktperson SCC,   
Lärarrepresentant 

Lena Powers 
 lena@irial.com 
Sekreterare, adresslista, bibliotek 

Gunilla Luthra 
 gunilla_luthra@hotmail.com 
Kassör  

Johan Jonsson 
johanj@microsoft.com 

Fundraising, skoltröjor 
 Stefan Persson 
  stefan@perssonusa.com                                          
 Redaktör   

Vakant 
Hemsida 

Anders Åkvist 
anders.akvist@home.se 

Anslagstavla, rastvakter, suppleant: 
 Anna Hasselqvist 
 annahasselqvist@hotmail.com 
Kaffeansvarig, suppleant 
 Malin Forsman 
 malinf@microsoft.com 
 
Huvudlärare samt 
Kontaktperson med Skolverket, SUF i Sverige 
(ej i styrelse) 
 Stina Cowan 
 bscowan@comcast.net 
 

Skolbladet 
Redaktör för detta nummer 

Lena Powers 
lena@irial.com 

Ansvarig utgivare 
Lena Powers 
lena@irial.com 

Korrekturläsning 
 Stina Cowan 
 bscowan@comcast.net 

 
Vi hälsar alla, nya som gamla, hjärtligt välkomna i vår  
gemenskap och ser med glädje nya barn i alla klasser. Vi slår nu  
rekord med 64 inskrivna elever, varav 21 i förskolan. Läs mer på  
sidorna 4-7. 
 
För att göra en lång historia kort: jag har nu åter blivit skolföreningens 
ordförande, min tredje gång. Anna Lovell har avgått efter två år som 
ordförande och ser nu fram emot att vara förälder i denna skolförening 
som hon arbetat med hela fem år innan hennes egen dotter kunde 
börja.   
 
Vi har fyra grupper och skolgrupperna (blå, gula och brandgula) träffas 
tre söndagar 10.00-12.30 och är lediga den fjärde, förskolan (röda) 
träffas ungefär varannan söndag 10.00-12.00. Schema utdelas på 
öppet hus, men finns också på hemsidan www.skolforeningen.org  
 
För att kunna erbjuda en så bra undervisning som möjligt under dessa 
korta timmar på söndagsförmiddagen är vi i stort behov av hjälp från er 
föräldrar. Vi är glada om ni erbjuder er hjälp, men vi kommer också att 
be om hjälp med vissa uppgifter. Det kan vara direkt arbete under 
lektionerna, men också rent praktiska sysslor. Meddela din lärare om 
du är villig att hjälpa till med något! 
 
Vi är en registrerad ”non-profit organization” och vi tar tacksamt emot 
stöd i form av gåvor och monetära bidrag. Vi lämnar kvitto för 
skatteavdrag. Är du intresserad, tala med vår kassör Johan Jonsson 
johanj@microsoft.com. Vi är tacksamma för all hjälp, stor som liten! Vi 
har även en fond för familjer som behöver ekonomiskt stöd för 
svenskundervisningen. Bidrag kan sökas för varje termin  
 
Adress-och telefonlista kommer att delas ut snarast. Ni som har 
ändringar meddela styrelsen snarast vid skolstarten. 
 
Detta skolblad ersätter Lärarnas Nyhetsbrev därför sätter jag nu punkt 
och styrelsen återkommer i nästa Skolblad men ni har  
kontaktpersonerna listade till höger. Tveka inte att ta kontakt med 
någon av  oss! 
 
Vi ses och hjärtligt välkomna! 
 
Hälsningar 
Lena Powers 
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Svenska Skolföreningen läser! 
 

Det kan vara svårt att få tid och tillfälle att läsa svenska böcker, speciellt när barnen blir äldre. Därför 
vill vi i år slå ett extra slag för läsning. Vi kommer att ha en Barnbokens dag och vi kommer tillsam-
mans att försöka läsa så många böcker vi kan på svenska. Kanske kan vi utmana någon av de andra 
skolföreningarna i USA och se hur många böcker vi kommer upp i? 
Vi ska räkna alla böcker vi läser. Läraren i respektive grupp har olikfärgade lappar (gula för gula grup-
pen osv.) Varje gång barnet har läst en bok skriver han/ hon eller föräldern upp barnets namn och 
titeln på boken. Det spelar ingen roll om man läser själv eller blir läst för bara det är på svenska. Det 
är ingen tävling mellan grupperna utan en gemensam satsning på läsning. 
Trevlig läsning! 
 
 
 

Pippi fyller 60 år 
1945-2005 

 
1945 kom den första boken om Pippi Långstrump ut. Sen dess har den rödhåriga lilla flickan roat och 
upprört och framför allt glatt läsare i alla åldrar på massor av språk. 
Pippi har citerats och använts som förebild i medierna av politiker, konstnärer och andra framstående 
personer. 
I början fick Pippi-böckerna mycket kritik. 
En del (vuxna) trodde att barn skulle påverkas negativt av Pippis galna upptåg. 
Själv litade dock Astrid Lindgren på barns förmåga att veta vad som är rätt och fel. Hon sa: 
“Jag försöker inte medvetet fostra eller påverka barn som läser mina böcker, det enda jag törs hoppas 
är att de kanske kan bidra lite lite grann till en människovänlig, livsvänlig och demokratisk grundsyn 
hos barn som läser dem.” 
Det har Astrid Lindgren lyckats med. 
Idag, 60 år senare, är det en lika populär Pippi som står framför oss – stark, snäll, rolig och rättvis. 

 
Barnbokens dag 

 
Med anledning av Pippi Långstrumps 60-årsdag har vi en temadag den 13 november. 
Mer information kommer. 
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röda 
 gruppen   

Välkomna till ett nytt år i 
förskolan. Här träffas vi 
varannan söndag och sjunger, 
leker, läser, pysslar och försöker 
få alla barn att prata så mycket 
svenska så möjligt. Många av 
barnen har ju redan gått ett år i 
förskolan och vet vad som 
händer, men vi har också 
många nya barn i år vilket är 
väldigt roligt. Ansvarig för 
förskolan är Anna Hasselqvist 
som var lärare förra året. Ett 
annat välkänt ansikte är Stefan 
Persson som kommer vara kvar 
som lärare även detta år. Vi har 
även en ny lärare, Malin 
Forsman. En nyhet för i år är att 
vi också har en assistent, 

Några “röda” barn på idrottsdagen i maj 
Foto: Malin Forsman 

Lärare: Anna Hasselqvist 
Stefan Persson, Malin Forsman 
Assistent: Amanda Powers 
Elever: Lukas, Tyler, Hanna, Maximilian, Anton, Alex-
ander, Johanna, Benjamin, Elice, Linnea, Ruben,  
Linnea, Oliver, Eva Paulina, Lydia, Orlo, Kristina,  
Stephanie, Axel, Mikael, Christopher 

Amanda Powers, som kommer 
att hjälpa till vid varje 
lektionstillfälle. 
 
 Under året ska vi koncentrera 
oss på att läsa och skriva sagor. 
Barnen kommer få små läsläxor 
som ni föräldrar får läsa med 
dem hemma och sedan kommer 
barnen få berätta om de 
berättelser de läst vid nästa 
lektionstillfälle. Vi kommer också 
gemensamt skriva sagor som 
barnen sedan kan berätta för 
sina föräldrar efter skolan. Vi 
kommer att arbeta mer i små 
grupper och där kommer vi även 
ta föräldrar till hjälp. Allt detta för 
att få barnen att prata mer och 

mer svenska. Vi kommer som 
tidigare också att fortsätta med 
dagens bokstav, olika teman, 
sångstund och den givna 
favoriten, Björnen Sover. 
 
 Innan varje lektionstillfälle kan 
ni gå in på Svenska 
Skolföreningens hemsida för att 
se vilken som är dagens 
bokstav, vad vi har för tema och 
vem som är pyssel- och 
mellisansvarig. 
 
 Vi i Röda Gruppen ser mycket 
fram emot ett nytt intensivt och 
lärorikt år med våra yngsta 
elever. Välkomna! 
 

Lärare i Röda Gruppen 
Anna Hasselqvist – har arbetat ett år i förskolan som lärare. Kom 
till Seattle förra året i juni. Familjen Hasselqvist består av Anna 
och Kristian och två barn – Johanna i Röda Gruppen och Leo som 
är 2 ½ år. Väntar tredje barnet i december. Vi vann Green Card 
lotteriet och hamnade i Seattle då här fanns arbetstillfällen samt 
att vi har goda vänner här. 
 
Stefan Persson – har arbetat ett år i förskolan. Har två barn – 
Krister i Blå Gruppen och Eva i Röda Gruppen. uppvuxen i Skåne, 
bott i Seattle sen 1985.Till yrket är jag finansrådgivare och arbetar 
med finansiell rådgivning, investeringar och försäkringar. 
 
Malin Forsman – ny lärare i förskolan. Bor i Sammamish 
tillsammans med min man Daniel och våra söner Anton (5 år, röda 
gruppen) och Viggo (1 år). Både jag och  Daniel arbetar på Microsoft och  flyttade hit från Stockholm i 
december 2002. Vi ska flytta tillbaka till Sverige och Stockholm så småningom, men är hittills så nöjda med 
dagis, jobb och hem här att är svårt att bestämma sig för ett hemflyttningsdatum. Jag älskar att vara och 
leka med barn och hoppas kunna bidra med glädje och organisationsförmåga. 
 
Amanda Powers – ny assistent i förskolan. Hon var med från början 1998 och har varit elev hos oss i fem år. 
Amanda  går på high school, 10th grade och har 4 års erfarenhet av barnvaktsjobb med barn och gillar 
förskoleåldern bäst.  Amanda är Lenas dotter, intresserad av skådespeleri, musik och spelar lacrosse. 
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Några “blå” barn på idrottsdagen i maj 
Foto: Lena Powers 

Lärare: Lena Powers 
Assistent: Alma Maizels 
Praktikant: Hanne Ockert-Axelsson 
Elever: Helena, Mica, Ella, Clara, Annika, Sophia, 
Max, Karolina, Felix, Hanna, Yasmin, Joakim, Krister, 
Olga, Linus, Ann-Sofie, Sofie 

Välkomna till ett nytt skolår! Vi 
slår rekord med 18 elever i blå 
gruppen. Vi kommer att vara i 
Viking-rummet så plats finns. Vi 
kommer också att ha hjälp av 
Hanna Abuhelal som blir blå 
gruppens assistent.  
 
Sju av barnen i blå gruppen gick 
där förra året med, nio kommer 
från förskolan och två är helt 
nya. Barnen är 5-7 år. Det ska 
bli kul att ses igen och lära 
känna de nya. Vi hoppas att den 
nya gruppen blir lika rolig att 
jobba med som den förra. En 
del av barnen i blå har nu flyttat 
till gula och vi kommer att se 
dem vid rast och mellanmål.  
Alice har flyttat tillbaka till 
Sverige. Hoppas hon hör av sig 
och berättar hur de har det. An-
nars kan vi ju skriva brev till 
henne, eller hur? 
 
I fem–sex-årsåldern är man i 
den tidiga skriv och läsinlärnin-
gen, vilket innebär att vi börjar 
med ljud och bokstäver. Genom 
lek och annat lär vi oss känna 
igen de olika ljuden och höra 
var i orden de är. En del barn 
har börjat eller börjar läsa och vi 
talar om det. Kan man inte ännu 
så kommer man snart att lära 
sig. De vet de som kan och 
hjälper gärna till. 
 
Mycken tid används till att tala, 
lyssna, prata, skriva och läsa 
och jag försöker vara lyhörd och 
flexibel, därför kan jag inte alltid 
säga exakt vad vi ska tala om 

innan. Men det vi gör gör vi för 
läs-och skrivutvecklingen, sven-
skan och gruppen. 
 
Svenska Skolföreningen satsar i 
år extra mycket på läsning och 
det ska vi i blå också göra. Jag 
har köpt ett nytt program som 
heter “Viking-böckerna”. Det är 
de små, platta böckerna vi haft 
tidigare, men många fler. Det 
finns också arbetsmaterial till 
(hederliga stenciler) som ni kan-
ske ibland får hem att jobba 
med. Vi kommer också att ha 
läxa varje gång: Läs och skriv-
läxa, samt Veckans Ord, men 
kanske inte de första veckorna. I 
början ska vi ha “lära känna-
läxor” som får oss att lära känna 
varandra, tala och ha kul. Nästa 
gång ska vi ta med ett mjukis-
djur, gosedjur eller liknande som 
vi ska berätta för varandra om. 
Glöm inte det! 
 
Jag har arbetat i den blå grup-
pen sen starten 1998 och är ut-
bildad grundskolelärare i 
Sverige, där jag tidigare arbetat.  
  

Jag bor i Sammamish med min 
man John och våra två barn, 
Amanda 16 och Kevin 13.   

Jag vill också passa på att pre-
sentera blå gruppens assistent. 
Hon heter Alma Maizels och har 
bott i Seattle sedan 2004. Hon är 
gift med en engelsk man och de 
bodde i England innan. Hon är 
utbildad civilingejör och intresse-
rad av miljöfrågor. Alma har dock 
varit involverad som skolguvenör i 
en låg-och mellanstadieskola i 
England och har styrelseerfaren-
het från den tiden.  Alma kommer 
att vara stationerad i blå gruppen 
men kommer även att arbeta  
aktivt med biblioteket, bokpresen-
tationer och läsning.  
 
Hanne Ockert Axelsson kommer 
att praktisera i år igen. Hanne är 
fd elev och läser svenska på Sofia 
Distans. Vi tycker att det är jätte-
kul att Hanne kommer till oss.  

Hälsningar Lena 
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Några “gula” barn på idrottsdagen i maj 
 
Foto: Anna Lovell 

Jag heter Stina Cowan och som de flesta redan vet så 
är jag lärare i Svenska Skolföreningen här i Seattle. Det 
har jag varit sedan skolan startade för sju år sen. Jag 
glömmer aldrig hur Lena och jag satt vid hennes mat-
bord och planerade första gången. Föga anande vi att 
vi idag skulle hälsa nära 70 elever välkomna till  
terminsstarten. Jag har varit lärare i gula gruppen sen 
skolans början med några avbrott för mammaledighet. 
Jag har tre barn och för första gången i år så ska de 
alla gå i skolan. Nicklas i gula gruppen, Clara i blå grup-
pen och Hanna i förskolan. Jag är utbildad 
grundskollärare och tog min examen i Stockholm. 
Därefter flyttade jag till Bryssel där jag undervisade på 
Skandinaviska skolan. Där träffade jag min blivande 
man och flyttade med honom till Washington DC för att 
1998 komma hit till Seattle där vi nu har rotat oss. 
Förutom att undervisa svenska barn så tycker jag om 
att läsa, åka skidor, äta och dricka gott, göra album och 
stämpla kort. 
 
  
 

Lärare: Stina Cowan 
Elever: Salem, Anton, Nicklas, Hanna, Oliver, 
Emma, Elliott, Carl, Louise, Simon, Simon,  
Sanna, William 

 
Jag vill hälsa gamla och nya elever 
välkomna till gula gruppen. Nu kör vi igång 
igen!  Vi är i år en grupp pa 13 elever och vi 
kommer att träffas i biblioteket. 
 
Undervisningen i den gula gruppen kommer 
bl a att innefatta följande: Regelbundet så 
kommer vi att arbeta med språklära utifrån 
ett läromedel som heter just Språklära 2 & 3. 
Det är nivåanpassat och fungerar därför väl i 
en åldersblandad klass.  Där kommer vi ta 
upp ordkunskap, meningsbyggnad och i viss 
mån grammatik. 
 
Vi kommer att fortsätta att arbeta mycket 
med egna texter utifrån olika teman. Vi kom-
mer att skriva fabler och hitta på egna serier 
bl a. Eleverna kommer också att få forska 
om olika saker och skriva texter utifrån 
det.Hela skolan kommer i år att satsa på 
läsning. Förutom en gemensam temadag så 
kommer eleverna att ha läsläxor och vi 
kommer att utnyttja biblioteket mer aktivt. 
Varje vecka kommer eleverna att få en läxa 
till gången därpå. Det kommer att variera 
mellan läs- och skrivläxor. Jag kommer att 
lägga läxan och annan information i den gula 
mappen och den ska med till skolan varje 
gang. 
 
Som förut så börjar vi undervisningen kl. 
10.00 och har lektion fram till ca 11.00 då vi 
bryter för gemensam samling och mellanmål 
med de andra skolgrupperna. Eleverna tar 
med sig eget mellanmål varje gång. Efter det 
har vi en kort rast och undervisningen avslu-
tas kl 12.30. 
 
Nu ser jag fram emot en rolig höst tillsam-
mans! 
 
Varma hälsningar 
Stina 
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 brandgula  
  gruppen  

Lärare: Mariana Jäder Näslund 
Assistent: Ingrid Åkerlind 
Elever: Nahom, Jixia, Felicia, Julian, 
Alexander, Lukas, Teo, Oscar, Erica, 
Emil, Emma, Camilla, Isak 

Hej! 
Jag heter Mariana Jäder Näslund och är 
ny här i Seattle. Jag drogs med av min 
man som kommer att arbeta för 
Ericsson i Redmond. Vi flyttade hit för 
två veckor sen, vi har efter det tittat runt 
efter lämpligt boende och har nu 
äntligen bestämt oss. Vi skall hyra ett 
nytt hus i Sammamish. 
Jag har tre barn som alla skall gå i 
Svenska Skolföreningen, Oliver 4 år i 
förskolan, Louise snart 7 år i den gula 
gruppen och Emil snart 11 år i den 
brandgula gruppen. Det skall bli 
jätteroligt att få jobba lite när vi här.  
Jag är utbildad grundskolelärare med 
specialicering SV/SO. Hemma i Sverige 
arbetade jag på en skola i Sollentuna 
som heter Gärdesskolan, vilken jag just 
nu är tjänstledig i från. Jag har arbetat 
där sedan 1998 då jag blev färdig lärare. 
Fritiden ja..jag funderar faktiskt på att 
börja spela golf. Har aldrig gjort detta 
tidigare då jag tycker de verkar ta 
mycket tid..men nu med många 
golfbanor runt omkring här och mycket 
egen fritid... Varför inte...det verkar ju 
roligt att prova på! 
 
Ingrid Åkerlind heter assistenten i 
brandgula gruppen. Hon var en av 
skolans första elever 1998 och hennes 
mamma Katarina grundlade brandgula 
gruppen. Ingrid har bott både i Sverige 
och Seattle. Ingrid är intresserad av 
musik och kommer att spela och sjunga 
med alla grupper. Läsning ligger Ingrid 
varmt om hjärtat och nu går hon sista 
året i high school. 

Hej alla i brandgula gruppen! 
 
Det skall bli jätte roligt att träffa er. Vi kommer att satsa 
mycket på att tala, läsa och skriva. Jag har fått lite 
information av Stina och Lena vad ni arbetat med tidigare, 
men har även läst rapporter från skoltidningen. Det skall 
bli spännande att höra vad du, som elev,  har för 
förväntningar på året. 
Kanske det skulle vara roligt att skriva egena 
deckarhistorier? Vi kommer att läsa och skriva mycket, 
tillsammans såväl som enskilt. 
 
Varje vecka kommer ni att få en läs och en skrivläxa. 
Första veckan vill jag att du själv väljer en bok, vilken du 
skall ta med nästa tillfälle. Skrivuppgiften första gånger 
kommer vara att du skall berätta lite om dig själv och din 
familj. Du väljer själv hur mycket du skriver men en 
handskriven A4 är lagom. 
 
Läxuppgifterna och information kommer att läggas i din 
brandgula mapp så ta med den till varje tillfälle. 
 
Undervisningen startar kl. 10.00 och håller på fram till ca 
11.00 då vi bryter för gemensam samling och mellanmål 
med de andra skolgrupperna. Du tar själv med vad du vill 
äta till  mellanmål varje gång, efter det har vi en kort rast 
och undervisningen avslutas kl 12.30. 
 
Om du skulle behöva kontakta mig gör du det lättast på 
epost adressen  mariana.jader@telia.com 
Jag återkommer med fast och mobilt telefonnummer 
senare. 
Jag ser fram emot ett roligt och lärorikt år, 
 
  
 Mariana 
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några ord från 
 biblioteket 

Bibiloteket är vår kärna i skolan. Vi är mycket stolta över att ha ett alldeles eget svenskt bibliotek. 
Vi har bilderböcker, kapitelböcker, faktaböcker, serietidningar, cd-romskivor, dvd-filmer, 
kasettsagor, videofilmer-i både svenskt och amerikanskt format. Lista finns på hemsidan 
www.skolforeningen.org 
 
Barnen får låna en bok och en film, eller liknande, varje gång och de ska tillbaka i början av 
nästa veckas lektion, redo att lånas igen av andra barn. Om man glömmer lämna tillbaka får 
man stå över nytt lån tills man lämnat tillbaka det gamla lånet. Som ni förstår är detta ett admin-
istrativt jobb som vi kan hjälpa till med genom att vara aktsamma om böckerna och se till att de 
kommer tillbaka. Tappar man bort en bok får man köpa igen den. 
 
Förra året hade vi ett bibliotekslag av föräldrar, en del är kvar, andra inte. Huvudansvaret för bib-
lioteket  har Gunilla Luthra, som sitter i styrelsen och Alma Maizels, lärarassistent i gula grup-
pen.  Carina Karlsson och Catharina Lundin kommer att hjälpa till med utlåningen. Om du brin-
ner av längtan att hjälpa till så tag kontakt med Gunilla eller Alma.  
 
Nytt för i år blir att vi kommer att ha bokpresentationer i alla klasser. 
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Läsförälder/Rastvakt  
 

 
 
Som läsförälder är man ansvarig att läsa för barnen i blå, gula och 
brandgula gruppen under deras gemensamma fikastund. Låt gärna ert 
skolbarn välja en bra bok hemifrån. En bok brukar vara lagom. Det är 
viktigt att vara på plats strax innan kl. 11. 
 
Som rastvakt, efter sagan är läst, är man ansvarig för att se till att 
barnen har en trevlig rast och inte springer omkring och stojar för 
mycket, klättrar på möblerna, spelar på pianot eller går upp på 
övervåningen. Ute kan de bara vara om lärarna går ut med dem, vilket 
barnen mycket väl vet. 
 
Barnen gillar att deras föräldrar läser och lärarna hinner göra i ordning 
läxorna, så ni är populära när ni är läsföräldrar! 
 
Tack för hjälpen, 
Lärarna, styrelsen och alla barn 

 Om du vill annonsera går det bra på 
denna sida och det kostar inget: köp, 
sälj, födelse och  
annat. Maila till 
skolbladet@skolforeningen.org 

annonser 
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friluftsdag  
22 maj 

Vi hade skolfören-
ingens första 
friluftsdag (som 
sedemera blev 
idrottsdag) i maj. 

Tanken var att vara ute i friska 
luften, vilket lyckades samt ha 
kul, vilket också lyckades. Efter 
mycket efterforskande fick vi 
hyra in oss på idrottsplatsen på 
Pacific University , med till-
stånd och försäkringar helt 
enligt amerikansk sed. 
Nästan alla elever med 
föräldrar slöt upp och skol 
grupperna hade olika stationer, 

Ok, lyssna nu, så här ska vi 
göra… 
Anna och Elice  
Foto: Lena Powers 

Lisa och Felix anländer med  
ballonger och diplom...till alla. 
Foto: Lena Powers 

kast med liten boll, 
längdhopp, stafett och 
löpning. Förskolan körde en 
enklare variant med att hoppa 
säck och kasta lättare 
föremål.  
Alla hade kul och lyckades 
slå egna rekord gång på gång 
och alla vann-helt enligt 
svensk sed– genom att ha kul 
och  jämföra resultaten. Efter 
detta åt vi medhavd matsäck 
som vi intog i gröngräset. Se-
dan avslutade vi dagen med 
att spela brännboll och här 
tog föräldrarna för sig! Det 
slogs frivarv efter frivarv och 
en och annan var lite förvirrad 
av olikheterna/likheterna med 
baseball. Men vi hade kul och 
vad gör väl det om man blir 
bränd? Det är bara att 
springa igen! 
Härligt var det i alla fall att 
höra allt från klingande skån-
ska till jordnära norrländska, 
inte engelska så långt örat 
räckte! 
Idrottsdagen fick ett avbrupt 
slut genom att “himlen öpp-
nade sig” och det regnade, 
alla blev blöta och vi tog till-
flykt till bilarna, allt enligt  
Seattle sed. Men visst var vi 
överens om att detta måste 
bli en tradition! 
 
Av Lena Powers 

 

Max, Olga och Annika 
hoppar säck. 
 
Foto: Malin Forsman 
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Gula guppen vid löparbanan 
Foto: Anna Lovell 

Tack alla som var med och jobbade och 
tack Lisa för de jättefina diplomen! 

Kast med liten...sak. Föskolan i lektagen. 
Foto: Malin Forsman 

En fore detta och en blivande elev, alla hade 
kul! Hanna och Amanda  
Foto: Lena Powers 

Hanna, kast med liten boll  
Foto: Lena Powers 

Johanna spelar brännboll 
Foto: Lena Powers 

 

Hanna och Sophia hoppar högt övervakade av instruk-
törerna Eva och Lisa. 
Foto: Lena Powers 

Eva och Lisa äter matsäck 
Foto: Malin Forsman 
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skolavslutning 
12 juni 2005 

 
I juni firade vi som vanligt traditionell svensk skolavslutning. Detta är ett mycket välbesökt tillfälle för vår 
skolförening. Varje år verkar det vara fler ansikten i publiken och ofta ser vi flera mor- och farföräldrar 
också.  
För andra året i rad hade vi musikframträdanden av våra elever. Det är en tradition vi tänker fortsätta med! I 
år var det ännu fler som ville uppträda och de som gjorde det med den äran var Simon Schultheis, Lucas 
och Teo Ekström, Camilla och Isak Senter samt Jixia Ao. Dessutom sjöng förskolan en uppskattad sång. 
Lärarna avtackades med blombuketter och fina picknickfiltar. Louise i brandgula gruppen samt Anette och 
Johan i förskolan avtackades lite extra eftersom de inte kommer att återvända som lärare nästa år.  Alla 
elever fick diplom och vi tog som vanligt gruppkort med hela skolan. 
Vi stämde också upp i gemensam allsång som ackompanjerades på piano av Ingrid Åkerlind (fd elev i 
Skolföreningen). Vi sjöng nationalsången Du gamla Du fria och Idas sommarvisa och innan det var dags att 
njuta av hembakade jordgubbstårtor och sommarlov sjöng vi Den blomstertid nu kommer. 
 
Stina Cowan 
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Imse Vimse med förskolan, fyra varianter 

Ingrid Åkerlind spelar 

Teo 

Lukas 

Simon 

Isak och Camilla Jixia 

Louise, Stina, Lena, Anette, Stefan och Anna. H (Johan saknas) 
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 Rapport från Årsmötet   
Stina Cowan 
 
 Den 5 juni samlades Svenska Skolföreningen till årsmöte i Vikingarum-
met. Eftersom mötet skedde på skoltid hade vi ordnat med barnvakt åt 
eleverna så att även lärarna kunde deltaga.  
Vi bjöds på Lena Powers goda smörgåstårta och efter inledande for-
maliteter kunde mötet sätta igång. 
Avgående ordförande Anna Lovell började med att presentera verksam-
hetsberättelsen som Lena Powers satt ihop med bidrag från lärare, sty-
relsemedlemmar samt andra ansvariga. Verksamhetsberättelsen de-
lades ut under mötet. Om du inte var där och vill ha en kopia, kontakta 
någon ur styrelsen. Vår verksamhet har vuxit till imponerande storlek 
och det är alltid lika roligt att läsa om året som gått. 
Johan Jonsson, kassör, presenterade ekonomi och budget och det följde en diskussion om vårt till synes 
stora överskott. Olika förslag kom upp vad gäller hur pengarna ska användas, bl a inköp av mer 
läromedel och böcker samt möjligheten att ta hit en teatergrupp från Sverige, men alla var överens om 
att utöka lärartätheten. 
Valberedningen som bestått av Malin Jonsson och Stina Cowan presenterade sitt förslag till ny styrelse. 
Förslaget antogs av årsmötet. Till den nya styrelsen omvaldes Johan Jonsson, Lena Powers, Anders 
Åkvist samt Stefan Persson. Malin Forsman, Gunilla Luthra samt Anna Hasselqvist valdes in som nya 
medlemmar. Till revisor valdes Mona Wright och i valberedningen sitter Catharina Lundin och Eva 
Bringert. Avslutningsvis avtackades de avgående styrelsemedlemmarna Anna Lovell, Catharina Lundin 
och Lena Berggren. 
 
Om du vill veta mer om årsmötet och de diskussioner som fördes kan du ta del av protokollet som finns 
tillgängligt via styrelsen. 

Skolbladet kommer ut några gånger varje 
år, men alla information och aktuella saker 

hittar du på: 
 

www.skolforeningen.org 
 

Meddela  
webmaster@skolforeningen.org  

om du har förslag eller annat som gäller 
hemsidan 
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Syfte 
 
Syftet med vår kursplan är att ge stöd för undervisningen i svenska för barn i Seattle. 
Den kompletterande undervisningen i svenska syftar till att stärka elevernas uppfattning om sin svenska 
identitet samt deras språkkänsla. 
I den kompletterande undervisningen ligger tonvikten på det som är specifikt svenskt. Det är vår viktigaste 
uppgift att skapa goda möjlheter för elevernas språkutveckling. 
Vi strävar efter att utveckla elevernas kunskaper i svenska, ge orientering om svensk kultur samt att erbjuda 
undervisning som påminner om den i Sverige. 
 
Mål 
 
Vi strävar efter att eleven 

• utvecklar sin språkliga förmåga att förstå och kunna utrycka sig i tal och skrift i många olika språkliga 
sammanhang 

• får hjälp att utveckla sitt ordförråd och sin begreppsbildning 
• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom läsning av svensk litteratur och skapande arbete med det 

svenska språket 
• i samtal med andra kan uttrycka de känslor och tankar litteraturen väcker 
• gärna läser på egen hand 
• får komma i kontakt med svenskt kulturarv; sånger, traditioner, geografi, historia samt litteratur 
• får inblick i vad som händer i Sverige av idag. 

 
 
Mål som ska ha uppnåtts i slutet av det som motsvarar femte skolåret i svensk 
grundskola 
 
Eleven bör, på ett sätt som är rimligt för åldern kunna 

• berätta sammanhängande 
• delta aktivt i samtal 
• visa att den förstar vad den läser 
• ha flyt i läsningen 
• skriva ganska korrekt i de sammanhang som rör gruppen; brev, berättelser, anteckningar. 

 

Kursplan i svenska 
 
Att användas vid kompletterande undervisning för  
svenska elever vid Svenska Skolföreningen i  
Seattle, USA  
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Skoltröjor och skolväskor! 

 
Skoltröjan togs fram i maj 2000 och motivet valdes efter en 
teckningstävlan bland barnen. Tröjan är tvättäkta, tål att torktumlas, har 
ett bra tryck och kostar endast $12! 
Tröjan finns i alla storlekar från small 
barn till extra large vuxen. Provtröjor 
finns i biblioteksskåpet. 
 
Skolväskan är en rejäl väska i kanvas, 
off-white med mörkblå skoning och 
handtag, samt med vår nya logo på  

 ena sidan. Väskan kostar också $12. 

 

Kontakta Stefan Persson om du vill veta mer om tröjorna eller 
väskorna, eller om du vill köpa en! 
E-post: stefan@perssonusa.com   

                                          Tel: (206) 935 0300         

Swedish School Association 
SKOLBLADET/Redaktionen 
Lena Powers 
1614 217th Pl SE 
Sammamish WA 98075 
 

FIRST CLASS 

 


