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Tidningen för Svenska Skolföreningen i Seattle
Nummer 24 - maj 2005

Årsmöte 5 juni kl. 10.00
-vi bjuder på smörgåstårta
Skolavslutning 12 juni kl 10.00
-vi bjuder på jordgubbstårta
Välkomna!
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från vår

ordförande
Även om det har regnat de senaste veckorna så är det tydligt att våren
är på väg. I dag när jag sitter här och skriver ordförandes rader är det
soligt och varmt och utanför mitt fönster ser jag snödroppar och
tulpaner blomma för fullt. Lövträden som har varit nakna hela vintern
pryds nu med ljusgröna små knoppar. Våren, min favoritårstid, är en tid
av förnyelse och fylld av energi och förväntan inför sommaren.
Den här våren har det hänt och kommer att hända mycket i skolan.
Vi fick ett par jättefina bokpaket som har uppdaterat vårt bibliotek med
nya böcker, DVD-filmer och videoband. Ni kan läsa mer om detta på
sidan 14. Där nämns också om var man kan köpa DVD-spelare som
kan spela svenska DVD-filmer. (Många av de nya DVD– filmerna har
svenskt format.)
För några söndagar sedan hade vi undervisning på Nordic Heritage
Museum där barnen fick gå och se Ilon Wikland-utställningen. Hon har
illustrerat flera av Astrid Lindgrens böcker, såsom Madicken, Bröderna
Lejonhjärta och Ronja Rövardotter. Det var jättekul att se barnens
reaktion till utställningen och jag blev imponerad av hur mycket de
visste om dessa sagor.
Så det var lite av vad som har hänt, men vi har fortfarande mycket roligt
att se fram emot under resten av våren och försommaren. Den 22 maj
ska vi ha friluftsdag som kommer att bestå av olika sportaktiviteter
såsom längdhopp, kulstötning och stafettlöpning. Vi kommer också att
hoppa säck och springa runt pinnen. Sen avslutar vi dagen med
brännboll för hela familjen. Ni kan läsa lite mer om det på sidan 6.
Det sista som jag vill nämna, som ligger på schemat, är att den 5 juni
kommer vi att ha skolföreningens årsmöte. Styrelsen kommer att
planera detta årsmöte på nästa styrelsemöte i maj och vi kommer efter
det att skicka ut mer information till er via e-post.Med det vill jag önska
er en fin och inspirerande vår! Vi ses i skolan!
Anna Lovell
Svenska Skolföreningens Ordförande

Vill ni vara med i
Svenska Skolföreningens styrelse?
Vi behöver ett par nya medlemmar till styrelsen nästa
år. Om ni är intresserade av att ta del av skolans
framtid hör av er till en av oss i valberedningen
Stina Cowan bscowan@comcast.net
Malin Jonsson malinjb@msn.com
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Redaktionen tackar för alla insända
bidrag!
Datum för det som är kvar av
terminen innan sommarlovet:
Maj: 8, 15 (ej förskola) och 22
(friluftsdag)

Juni: 5 (årsmöte) och 12 (skolavslutning)

Nästa termin startar söndagen
efter Labor Day i september.
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Lärare sökes!
Till hösten kommer vi att behöva minst en lärare till skolgrupperna samt en
medhjälpare till förskolans arbetslag.
Om du är intresserad, eller vet någon annan som kan vara det, hör av dig till
ordförande Anna Lovell ordforande@skolforeningen.org
eller till huvudlärarna
Lena Powers lena@irial.com eller Stina Cowan bscowan@comcast.net
Vi undervisar svenska som kompletterande undervisning för svensktalande barn. Vi kan
erbjuda en roligt omväxlande deltidarbete med härliga barn i lokaler med vacker utsikt.
Naturligtvis är detta avlönade tjänster med ersättning för materialkostnader.
(Oavlönade tjänster kan erbjudas för personer som hellre är volontärer)
Lärarna planerar till viss del gemensamt men undervisar enskilt med inslag av temadagar.
Svensk lärarexamen är inget krav men svenska bör vara första språk.
Vi har stöd i läroplan och två av våra lärare har svensk lärarexamen och kunskaper
och material att tillgå.
Vi skulle vilja höra från dig snarast, tjänsterna ska vara tillsatta senast 1 augusti.
Planeringen med de andra lärarna börjar i augusti och undervisningen en gång i veckan med
start 11 september.
Sänd intresseansökan till e-mail ovan
Se mer information www.skolforeningen.org
Välkomna!
Svenska Skolföreningen i Seattle

Innehåll i detta nummer:
Bild framsidan:
Skagit Valley
Tulpanfält 2005
Foto: Lena Powers

Hälsning från ordförande, info
Undervisningsdatum
Förskolan, röd grupp
Friluftsdag
Blå gruppen
Gula gruppen
Brandgula gruppen
Ilon Wikland
Biblioteket,
Läsförälder
Hälsningar, annonser
Styrelseinformation
Anmälningsblankett
Tom sida (så anm. blk kan klippas ut)
Nordic Heritage Museum 25 år
Skoltröjor och väskor
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röda

Text: Anna Hasselqvist
Foton: Stefan Persson

gruppen berättar
Äntligen är våren här och
det firades i förskolan i
söndags genom att 16 av
19 barn var närvarande.
Detta var en ovanligt bra
närvaro och det var
verkligen jätteroligt. Hoppas
det fortsätter läsåret ut.
Barnen är väldigt duktiga
och de pratar mer för varje
gång vi träffas. De har blivit
mycket modigare och
ställer frågor och ger
kommentarer. Det är
underbart att se hur mycket
barnen utvecklats sedan
september och
fascinerande att höra att de
pratar mer och mer
svenska.
Som vanligt har vi varje
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gång pratat om dagens
bokstav. Förra gången var
det O och barnen hade med
sig ormar, ogräs, oliver, en
oxe mm. Fantasin har inga
gränser när det gäller att hitta
på skojiga och ovanliga saker
att ta med sig. Vi har också
fortsatt med våra olika teman
varje gång. Under våren har
vi pratat om till exempel
påsken, favoritmat och
flygplan – tänk att ett
pontonplan landade precis
utanför förskolan när vi
pratade om det. Ibland har
man tur.
Vi sjunger dessutom varje
gång och vi har nu fyra
versioner av Imse Vimse
Spindel på vår repertoar
varav den busiga spindeln är

en klar favorit. Andra
favoritsånger är Lilla Snigel,
Hoppe Hare och Var är
tummen.
Föräldrarna har också ställt
upp fantastiskt bra under
våren. Mellanmålen har varit
goda och pysslen har varit
roliga.
Nu ser vi fram emot de
gånger vi har kvar under
våren. Särskilt friluftsdagen
den 22 maj ska bli
spännande. Glöm inte att ni
kan se på hemsidan när vi i
förskolan träffas och vilken
dagens bokstav är.
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Ni kan redan nu anmäla er till höstterminen genom att
gå in på websidan www.skolforeningen.org under
anmälningar. Där ser ni en informationssida och på den
finns en länk till anmälningsblanketten.
Vi försöker i bästa mån bereda plats åt alla anmälda
barn i respektive grupper. Grupperna sätts ihop efter
behov när vi fått in alla anmälningar efter den 19
augusti. Precis som förra året, har vi en väntelista för
den röda gruppen, så det är viktigt att barnen som
planerar att gå vidare i den röda gruppen anmäler sig
så fort som möjligt.
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Ta kontakt med Johan Johnsson för röda gruppen eller
huvudlärarna Lena Powers och Stina Cowan för övriga
grupper om ni är osäker vilken grupp ert barn ska gå
vidare i. Vi är tacksamma för tidig anmälan så vi kan
planera lokaler och lärare i god tid.
Hälsningar Anna Lovell,
Ordförande, Svenska Skolföreningen i Seattle

Skolavslutning
Den 12 juni har vi skolavslutning och som vanligt sjunger vi Nationalsången Du gamla, Du fria, Idas
sommarvisa och Den blomstertid nu kommer. Texter kommer att finnas tillgängliga. Som tradition
brukar vi ha elever som uppträder med solosång eller spelar ett instrument eller liknande. Om ditt
barn vill uppträda så tag kontakt med dess lärare snarast. Meddela också om ni inte kommer att närvara eller har extra gäster så vi har lagom mycket tårta.
Lärarna
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friluftsdag
22 maj
Den 22 maj ska vi ha friluftsdag för alla elever och föräldrar i Svenska
Skolföreningen. Vi kommer att skicka ut en e-mail om var vi ska vara
lite senare. Vi arbetar på att hyra en lämplig idrottsplats.
Dagen kommer att bestå av sportaktiviter såsom längdhopp, kulstötning
och stafettlöpning. Vi kommer också att hoppa säck och springa runt
pinnen. Sen avslutar vi dagen med brännboll för hela familjen. Eftersom vi
ska vara aktiva hela dagen är det viktigt att barnen har på sig passande
kläder och skor och att alla tar med sig egen matsäck.
Lärarna kommer att ta hand om respektive grupp i de olika aktiviteterna.
Men vi behöver en grupp volontärer bland föräldrarna som kan hjälpa till
under dagen, sköta de olika stationerna och aktiviterna samt annat som
kan behövas. Jag uppmanar er att delta i detta och göra vår friluftsdag en
rolig och minnesvärd dag för våra barn. Så hör av er till mig om ni är
intresserade av att hjälpa till.
Anna Lovell
Anna.lovell@comcast.net

Nyttig information om amerikanskt medborgarskap.

Läs vad som gäller om att bli amerikansk medborgare http://uscis.gov/graphics/services/natz
U.S. Citizenship and Immigration Services omorganiserar sina rutiner och det ska bli dyrare från
hösten och nya prov.
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blå
gruppen
Hanna, Alice, Hanna, Simon, William, Nicklas, Sophia, Yasmin, Helena, Clara, Salem, Felix

Vi är nu elva stycken i blå
gruppen för Salem har flyttat till
gula gruppen och Oliver bor i
Sverige i ett halvår. Under februari, mars och april var många
lediga pga av lov, resor eller
Sverigebesök och vi var sällan
fler än 7-8 stycken. Sist var
dock alla där utom en och vi
fick knappt plats i rummet! Vi
har tillfälligt bytt med gula gruppen men måste nog byta tillbaka. Bilden ovanför är från
höstens besök på Nordic Heritage Museum, för då vi var

där nu i våras öste regnet ner
och vi kunde inte gå ut. Annars
tillhör det favoriterna att vara ute
på deras härliga leklats. Bilden
nedan är från besöket på Ilon
Wikland-utställningen på
museet. Som ni skymtar i bilden
var det en barnvänlig utställning
och vi hade jättekul där. Barnen
ritade sina egna bilder, som vi
ska visa senare.
Vi har arbetat mycket med vokaler “såna som man galer” som
det sjungs om i visan och alla
har en bra uppfattning om hur

William, Hanna. L, Sophia, Helena, Nicklas, Yasmin, Alice, Hanna.J Clara och Felix
med alla fina böcker Ilon Wikland illustrerat.

viktiga de är. Ja, försök att bilda
ett ord utan får ni se!
Vokalarbetet har lett till mer intresse för stavning. Ibland byter
vi vokaler och får nya ord och
ibland leker vi å-ä-ö tåget (och
övar ljuden) Vi är bra på fantasi
men ibland får fröken sätta stopp
då det blir alldeles galet!
Vi har nästan “läst slut” på våra
små böcker och har nu köpt in
fler. De små böckerna vi har är
till för den första läsningen och
det finns till allas olika nivå. De
gillar verkligen att läsa och jag
hoppas ni gör det hemma med.
Se till att det blir en vana med en
svensk bok mellan varven. Gör
upp med barnens amerikanska
lärare om vikten av att de läser
svenska böcker med eftersom
de är tvåspråkiga. De måste läsa
svenska böcker som “dagens
läsning” varvat med de amerikanska.
Alla lånar flitigt i biblioteket, men
eftersom det fattas en hel del
böcker och filmer vill jag be er
kolla hemma efter saknade
böcker.
Vi ser fram emot friluftsdagen
den 22 maj, sen har vi “vanlig”
undervisning den 5 juni. Allt material ska då lämnas tillbaka.
Gör upp med mig om sommarmaterial.
Hälsningar Lena
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gula
gruppen berättar
I gula gruppens klassrum
pågår det just nu flera olika
projekt. Vi håller som bäst på
att avsluta vikingatiden som
varit ett roligt arbete. Vikingatiden är en förhållandevis kort
historisk period som präglat vår
historia mycket. Den har också
gjort Norden känd (ökänd) i
resten av världen. Att arbeta
med en historisik period är ett
bra sätt att kombinera det
svenska språket i tal och skrift
med kunskap om Sverige.
Eleverna har verkat tycka att
det är intressant och vi jobbar
på i våra böcker som kommer
bli fina.

Vi har också jobbat med
spökhistorier. Det har blivit
läskiga berättelser och ett utmärkt tillfälle att jobba med
skrivprocessen. Eleverna
gjorde först ett utkast som de
skrev rent för hand. Sen
skrev jag ut deras texter på
datorn och barnen läste för
varandra och fyllde ut eller
fortsatte på. Detta kommer vi
att göra i flera steg tills berättelserna är färdiga att publicera i en gemensam bok.
Det är roligt att se med vilken
entusiasm eleverna tar sig an
speciellt uppgifter i fri
skrivning. Det är fantastiskt

att de har ett sådant rikt språk
i svenska som ju ändå för
många får betraktas som det
andra språket.
Maskoten Elge Hugo har nu
nästan varit hemma hos alla
barn i gula gruppen och vi har
satt in alla “dagboksbladen”
med foton i en bok.
Sen vill jag också passa på
att ge en eloge till eleverna
för att ni gör en sådant bra
jobb med läxorna. Fortsätt
med det!
Vänliga hälsningar
Stina

Foto: Stina Cowan
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Gula gruppens rimdikt
Solen skiner och vinden viner
Fåglarna kvittrar och flickorna fnittrar
Löven är gröna
Dagarna är sköna
Det kommer en stor höna
Barnen tycker om att bada
men får ingen skada
Båtar åker ute på en sjö
för att stanna på en ö
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blå och gula

gruppen har skrivit
recensioner om böcker, film och sport

Läs deras reportage på denna och nästa sida!

Spelhörnan
Jag tycker om Namco Museum (Gameboy) därför
att det är kul och ganska lätt. Mitt rekord är 2810.
Nicklas Cowan
Jag rekommenderar Age of Mythology (ett datorspel) för det är mycket krig och man kan göra Titans, cykloper och många andra delar av mytologin. I Age of Mythology finns det gudar som
Isis, Zeus och Oden. Jag rekommenderar det här
spelet till människor som tycker om krig, gudar
och hjältar.
Julian Barklund
Harry Potter och fången av Askaban är spel för
Gameboy. Det är svårt och jag har kommit jättelångt.
William Åkvist
Jag tycker om Pokemon Safire för gameboy för
det är svårt och lite lätt. Jag har sex nålar.
Simon Schultheis
Dataspel jag rekommenderar: Rayman 2. Rayman 2 finns i Sverige. Förut fanns det på
McDonalds. Nu kan du hitta det i Gameboyaffärer. Jag rekommenderar det till barn som gillar äventyr.
Carl Lundin
Star Wars Battle är ett bra tv-spel för det är svårt
och mycket pang-pang. Det är “T” för tonåring för
våld.
Oscar Johansson
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Bokrecension
Nicke Nyfiken och mannen med den
gula hatten
Det är sagan om Nicke Nyfiken. Nicke Nyfiken gick till mannen med den gula hatten.
Mannen med den gula hatten bjöd Nicke
Nyfiken på saft och kakor. Sen tog han
Nicke till parken.
Vi tycker om boken för att den är så bra.
Det finns många böcker om Nicke Nyfiken.
Clara Cowan
Emma Larsson
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Lilla Sportspegeln

Filmkrönikan

De två bröderna ( The Two Brothers)
Filmen handlar om två bebis-tigrar som växer
upp. En av tigrarna hoppade genom en eldring.
Det var dumma människor som som satte eld i
skogen och tappade en massa olja med flit.
Männsikorna slog tigrarna och sålde dem. Pappan blev skjuten och dog. Människorna sköt ett
hål i tigermammans öra och hon låtsades vara
död men när en man stod på henne så hoppade
hon upp så att han ramlade på rumpan.
Vi älskade filmen!
Emma Larsson
Karolina Larsson
Hanna Johansson

Harry Potter och fången av Ascaban
Den är tokig, läskig och intressant. Jag skulle tro
att man måste vara 6 år eller äldre för att se den.

Fotboll
Vi rekommenderar fotboll för att det inte är
många regler och det är vår favoritsport. I
fotboll får du inte röra bollen med dina
händer. Du kan bara röra bollen med din fot.
Vi rekommenderar den här sporten till
personer som gillar att springa.
Isak Senter
Simon Senter
Lucas Ekstrom

Fotboll
Vi tycker fotboll är roligt att
spela för det är kul att skjuta
mål.
Salem Abraha
Sophia Hagströmer
Yasmin Luthra

Oscar Johansson
Tintin – den svarta ön
Den är kul och den är rolig.
Nicklas Cowan

Basket
Basket är roligt för det
händer mycket.
Oscar Johansson
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brandgula
gruppen
I brandgula gruppen går arbetet bra. Man har arbetat tillsammans med den gula gruppen om temat “vikingar’ och varit delaktiga i temarbete kring Ilon Wikland. Vid besöket på Nordic Heritage
Museum arbetade man även med museets vikingamaterial, vilket var intressant. Brandgula gruppen har två nyheter, den ena är att Rebecka är ledig denna termin. den andra är att Louise kommer att sluta efter sommaren. Hennes arbete på Nordic Heritage Museum gör att hon inte hinner
med skolan som hon vill kunna. Det kommer att börja fler barn från gula gruppen i höst och vi kommer att anställa en ny lärare så vi ser med förhoppning fram emot nästa år.

De “brandgula” eleverna Felicia, Emma A-O och Jixia har intervjuat
Agneta Larsson, mamma till blå och gula gruppens elever Karolina och
Emma
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intervju
Familjen består av Agneta och Magnus,och barnen
Emma, Karolina och Vilma.
Emma och Karolina går i svenska skolföreningen,
medan Vilma fortfarande är lite för liten.
Hur kommer det sig att ni hamnade här i Seattle?
Magnus, Karolina och Emmas pappa skulle börja
jobba på Microsoft.
När flyttade ni hit?
I mars 1998.
Har ni bott utomlands förut? I så fall var?
Förutom Seattle (Redmond) så har Agneta även bott i Washington D.C. och i Frankrike.
Vad jobbar föräldrarna med?
Mamma Agneta är hemma eftersom minstingen Vilma fortfarande inte går i skolan. Pappa
Magnus jobbar på Microsoft.
Vad gillar ni bättre, att bo här eller i Sverige?
Vi trivs bra här och vi ser fördelar med båda länderna. Vi brukar vara i Sverige på somrarna.
Naturligtvis saknar vi familj och vänner i Sverige.
Hur många språk talas det i er familj? Vilka är det?
Två, svenska och engelska.
Var i Sverige någonstans kommer du/ni ifrån?
Vi är från Linköping men bodde i Stockholm när Emma föddes. Karolina och Vilma är födda
här.
Vilken är era svenska favoritmaträtter?
Agneta och Magnus gillar gravad lax med dillstuvad potatis och barnens svenska favorit är
svenska köttbullar med potatis, sås och lingonsylt och svenska pannkakor förstås.
Vilken är era amerikanska favoritmaträtter?
Agneta och Magnus: All färsk fisk man kan få tag på här.
Barnen: Förmodligen hamburgare och liknande.
13
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Ilon Wikland
på Nordic Heritage Museum 3 april 2005
Ilon Wikland är den illustratör
som gjort sig mest känd som
en av Astrid Lindgrens
illustratörer. Faktum är att
hon har illustrerat ”nästan
alla” med undantag av Pippi,
Emil och Rasmus på luffen.
Man känner sig väl igen i
hennes bilder som har en
speciell stil, men ändå är de
helt olika varandra. Ilon
arbetar gärna i svart-vitt men
mest i färg och hennes
akvareller är äkta vara! Inga
datorbilder utan allt målas i
varje bild. Ilon föddes i
Estland 1930 och kom till
Sverige pga av kriget i
Estland. Hon berättar om sin
resa från Estland i boken
”Den långa, långa resan”

som hon gjort bilderna till och
Rose Lagerkrantz har skrivit
texten efter Ilons berättelser.
Den gjorde hon först 1995.
Hon berättar i en artikel,
skriven av en femteklass i
Sverige, att hon steg in på
Raben & Sjögren på 50-talet
och sökte jobb. Hon fick träffa
redaktören, som var Astrid
Lindgren som sa: -här har du
ett nyskrivet kapitel i en ny bok.
Gå hem och rita bilder till det
och kom tillbaka. Detta gjorde
Ilon och Astrid blev förtjust.
Boken var Mio, Min Mio som
kom ut 1960. Sedan
illustrerade hon dem alla,
Barnen i Bullerbyn, Lotta på
Bråkmakargatan, Madicken,
Kajsa Kavat, Bröderna

Lejonhjärta, Ronja Rövardotter,
Karlsson på taket, Nils
Karlsson Pyssling. Samma
femteklassare berättar att Ilon
brukar leta efter sina figurer ute
bland folk. Rövarna i Ronja
hittade hon på systembolaget,
en grupp skräniga gubbar som
hon fick inspiration av och gick
hem och ritade. Karlsson
hittade hon på en resa i Paris.
Det var en trind man i blåbyxor
som drog omkring på en kärra i
saluhallen. Borgen i Ronja
Rövardotter hittade hon i
minnet från sitt hemland
Estland.
Av Lena Powers

“Ilon Wikland föddes 5 februari 1930 i Tartu i Estland och kom som
14-åring som flykting till Sverige. Hon utbildade sig på Skolan för
Bok-och Reklamkonst, på Konstfackskolan och Sigge Barths målarskola. Idag bor Ilon i Björknäs, vid Skurusundet, strax utanför Stockholm. Hennes hus ligger som i ett slags dröm med ett vackert
bemålat lusthus på gården. Där står julgranen under julen. Här arbetar Ilon, och ljuset från de stora fönstren i ateljén är oerhört viktigt
för henne. Ilon brukar säga: “Att rita är det roligaste jag vet och jag
ritar alltid, vare sig jag är glad eller ledsen”….Hon lägger ner en
oerhörd omsorg i sina illustrationer och detta märks i miljöskildringen och på alla detaljer. Ilon Wiklands bilder vittnar om stora kast
mellan det dramatiska, det gäcksamma och en nästan skälvande
känslighet och lyhördhet. Det finns mycket ömsinthet, inte sällan
ren kärlek, i hennes bilder.”
Av Staffan Carlén, Millesgården
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Foto Lena Powers

Den 3 april besökte vi Ilon Wikland-utställningen på Nordic Heritage Museum. Tyvärr kan vi pga
av copyright inte visa hennes fina bilder. Men vi hoppas att ni hann se dem! Här går barnen den
fina tipspromenaden som Stina satt ihop. De var jätteduktiga och hade nästan alla rätt allihop. De
missade kanske en eller två frågor. Vinnaren i varje klass fick en Ilon Wikland-tavla, den som
Marianne Forssblad håller i nedan. Barnen var mycket fascinerade av bilderna och de små figurer som fanns utställda. Det är som Staffan Carlén sa då vi träffade honom vid invigningen av
utställningen. “Ilon har i sina bilder skildrat verkligheten som ofta barnet upplever den. Barnen
uppfattar tillvarons olika makter-det goda och det onda– i skarp kontrast. Barn funderar mycket
mer än vi vuxna tror.”

Marianne Forssblad, Nordic Heritage
Museum, med den affisch Ilon Wikland
gjort till museet där många av hennes
figurer fanns hängande i bokstäverna
som bildar Seattle.

Här är Stina och jag på invigningen där vi
träffade Staffan Carlén från Millesgården.
Han är den som reser runt och representerar
Ilon Wikland, för hon vill ta all sin tid att
måla. Han hade mycket intressant och roligt
att berätta, som synes!
Foton: Louise Joshua-Ladberg
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några ord från

biblioteket
Det är jättekul att kunna berätta att biblioteket har fått en massa nya böcker och svenska DVD
filmer! Gösta Sandlund (Orlos morfar) har donerat ett 50-tal böcker. Från Riksföreningen
Sverigekontakt har vi fått tre nya böcker. Familjen Barklund har också donerat en bok. Alldeles i
dagarna kom ytterligare ett bokpaket från Bonniers Bokklubb via Christian Bujon (Johans kompis).
Vi tackar alla givare så jättemycket. Ni ska veta att vi är jätteglada!!
Vi har utökat filmutbudet med 27 svenska DVD-filmer med hjälp av Carina Karlsson som handlade i
Sverige. Alla de nya böckerna och filmerna är mycket populära.
För att kunna se de nya svenska DVD-filmerna behöver ni ha en regionfri DVD-spelare. Läs mer på
annonssidan s. 16
Tyvärr har biblioteket ett antal böcker samt filmer som inte har lämnats tillbaka trots flera
påminnelser. Styrelsen har beslutat att skicka en faktura om $15/bok samt $25/film till de familjer
som har tappat bort dessa. Om dessa inte betalas kommer rätten att låna böcker och filmer att dras
in tills vidare.
Det är också tråkigt att behöva berätta att en del böcker lämnas tillbaka trasiga eller i mycket dåligt
skick.
För att det ska finnas gott om böcker och filmer för alla barnen i biblioteket kommer vi bli hårdare
med regeln att endast en bok samt en film lånas vid varje lånetillfälle.
En liten uppdatering om vad som gäller när ni är läsföräldrar/rastvakt på skolan. Då är man ansvarig
för att läsa för barnen i blå och gula gruppen under deras gemensamma fikastund. Låt gärna ert
skolbarn välja en bra bok hemifrån eller låna en från biblioteket. En bok brukar vara lagom. Det är
viktigt att vara på plats strax innan kl. 11. Läs mer om rastvakterna på nästa sida..
Till slut ett litet tips att pröva när ni läser med era barn, som börjar läsa litegrann. Kompisläsning:
Börja med att låta barnet delta i läsningen och läsa enkla ord i boken, ni läser resten. Allteftersom
barnet blir bättre att läsa, låt de läsa en, två eller tre meningar längst ner på varje sida. Utöka antalet
ord och meningar allteftersom. Tänk på att inte vara alltför nitisk med uttalet i
början.
Ha det bra i vårsolen,
Bibliotikarierna, Catharina, Carina, Anna. L och Gunilla
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Läsförälder/Rastvakt

Som läsförälder är man ansvarig att läsa för barnen i blå och
gula 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
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annonser

Hur ser man svenska DVD filmer??

Årsmöte!

För att kunna se de nya svenska DVD-filmerna
behöver ni ha en regionfri DVD-spelare: Det kan
man köpa på EBAY. Det finns många olika
varianter och priserna är mycket bra. Ni kan t.ex.
köpa en bärbar DVD-spelare som ni kopplar till
tv:n när vi tittar på svenska filmer. Ni kan även ta
med den på resor. De stationära DVD-spelarna är
lite billigare. Om DVD-spelaren är regionfri så står
det alltid. Om det inte står så räkna inte med att
det går att se andra filmer än amerikanska. Har
DVD-spelaren inte detta från början så räkna inte
med att det går att fixa det sen, så gör din
hemläxa innan du handlar!

Den 5 juni kl.10.00 ska vi ha årsmöte i Svenska
Skolföreningen . Vi kommer att skicka ut en kallelse, med dagordning två veckor innan mötet,
men ni kan redan nu skicka in förslag (motioner)
om det är något ni vill ta upp. Skicka vänligen
dessa motioner till mig senast 13 maj 2005.
Vi ser fram emot att få se så många som möjligt
av er på årsmötet. Vi bjuder på smörgåstårta.
Barnen har gemensam undervisning med vikarie,
där även småsyskon kan vara. Det kommer att
visas en film och bjudas på filmgodis.

Scarecrow Video ® i UW district har normalt
regionfria DVD-spelare till salu, men för tillfället
har de slut på lagret och har inte fått in nya. De
brukar sälja produkter från Malata group, ett
företag som arbetar i Kina, Hong Kong och
Nordamerika. För tillfället har deras produkter inte
levererats på länge men de hoppas få in dem
igen. Scarecrow Video ® ligger på: 5030
Roosevelt Way NE, Seattle, WA 98105 USA :
(206) 524-8554
Malata Groups DVD-spelare tar både PAL
(svenskt) och NTSC (amerikanskt) format och
ställer om själv, ingen omkodning behövs. Se
vidare www.malata.group.com
Scarecrow Video ® har även ett mycket bra
utbud av svenska filmer med engelsk text, men
det har även internetföretaget NetFlix, som mot
en månadsavgift levererar hem dvd-filmer till dig,
efter din egen ihopsatta önskelista och du kan ha
dem så länge du vill.

Mvh
Ordförande, Svenska Skolföreningen i Seattle
Anna Lovell
Anna.lovell@comcast.net

Säljes!
Rustik spjälsäng i trä med madrass
$90
Stina Cowan 206-364 2756
bscowan@comcast.net

Man kan också handla en DVD-spelare i Sverige
och ta med tillbaka för i Europa har nästan alla
produkter båda systemen.
(Ett nytt tips, dock ej kollat, är att Wajimaja i
internationella distriktet säljer regionfria DVD-spelare.)

Catharina Lundin, Carina Karlsson och Lena
Powers har bidragit till denna information.
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Svenska lekgruppen
Lekgruppen är för barn mellan 0-3 år, vi
träffas torsdagar mellan kl.10.00-12.00
hemma hos varandra eller i en park om
vädret tillåter. Vi pratar svenska, leker och
fikar tillsammans. För mer information
kontakta Mari Orvendal,
mari_orvendal@hotmail.com, eller Jenny
Stendahl, jennystendahl@hotmail.com
Svenska lekgruppen har funnits ungefär lika
länge som skolan men är en helt fristående
grupp. Alla är välkomna (med barn under 3
år)

Barn från Svenska lekgruppen på upptäcksfärd
Från vänster Noa, Johanna, Elice
Foto: Anna Lovell

Sveriges nationaldag
firas den 6 juni
till åminnelse av dels Gustav Vasas kröning till Sveriges konung
den 6 juni 1523, vilket räknas som det svenska rikets grundande,
dels av antagandet av 1809 års regeringsform.
Den 6 juni blev officiell nationaldag enligt ett beslut 1983. Tidigare firades dagen
som Svenska flaggans dag alltsedan 1916.
Den dagen vajar den svenska flaggan över hela vårt land, och är det solsken är
det en vacker syn med alla blågula flaggor i den ljusa
försommargrönskan.
Blå som himlen och gul som solen.
Sveriges nationalflagga har sitt ursprung i det riksvapen Karl Knutsson 1448 sammanfogade av Folkungaättens vapen (ett lejon av guld mot blå grund) och Albrekt
av Mecklenburgs riksvapen (en blå sköld med tre guldkronor). Korset hämtades
möjligen från den danska dannebrogen. Den svenska flaggan omnämns första
gången 1557 då Gustav Vasa fastställde ett heraldiskt vapen för sonen Johan
såsom hertig av Finland.
Flaggans kors härstammar från medeltida korsbaner.
(Bonniers Lexikon)
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styrelsen
Sekreteraren
summerar från protokollen
Här kommer en kort summering av vad som diskuterats på de
två senaste styrelsemötena.
• Alla skolgrupper fungerar bra.
• Läs och använd vår anslagstavla på skolan, den är till för
både lärare och föräldrar.
• Biblioteket har 27 nya svenska DVDs och 50 nya
svenskaböcker .
• Friluftsdag 22 maj för samtliga fyra skolgrupper.
• Årsmöte den söndagen den 5 juni kl 10.00 i skolans lokaler
(sker samtidigt som barnen har skola).
• Utvärderat 2004 års julfest och fundraising. Mycket positivt.
• Svenska Utlandsskolors Förenings årsmöte och
utlandsskolekonferens i Stockholm 9 augusti. Svenska
Utlandsskolors Förening fyller 30 år. Stina Cowan och
Catharina Lundin går på skolkonferensen i Stockholm samt
SUF:s fest på Operaterassen.
• Wiola Eriksson, vår kontaktman på Skolverket går i pension,
Stina skickar kort från oss.

Hemsidan
Senaste nytt
Skolföreningens hemsida har
adressen,
www.skolforeningen.org
Inom kort kommer en sida
med köpes/bytes/säljes att
finnas på hemsidan .
Det är gratis att annonsera.
Skicka email med uppgifter
och gärna bild till
webmaster@skolforeningen.
org
Anders
webmaster
anders.akvist@home.se

Vill du läsa hela protokollen så kontakta mig :
lenaseattle@hotmail.com
Hälsningar, Lena Berggren
Sekreterare

Kassörens rader
Som jag berättade i senaste numret av skoltidningen har föreningen fortsatt god
likviditet då bidrag från skolverket inkommit, samt alla elevers terminsavgifter är
betalade.
Det löpande kassörsarbetet med lönebetalningar, räkningar, skatter fortsätter,
ibland med välkomna råd och tips från föreningens revisor Mona Wright. Härnäst
kommer vi att förbereda årsbokslutet med dess resultat- och balansräkningar.
Om ni har några frågor kring föreningens ekonomi, låt mig veta.
Johan
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Klipp ut, fyll i och sänd in tillsammans med en check, senast 19 aug 2005
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Anmälningsblankett
Svenska Skolföreningen i Seattle
Läsåret 2005 – 2006

Ansökan

Post

Svenska Skolföreningen c/o Anna Lovell
6122 115th Place SE
Bellevue, WA 98006

E-mail

anna.lovell@comcast.net

Anmälan och avgifter för höstterminen ska vara oss tillhanda 19 aug. 2005.
Skolgrupperna $130 per termin, förskolan $75 per termin
Elevens namn:

____________________________Födelseår:

________

____________________________

________

____________________________

________

Föräldrarnas namn:

_____________________________________________

Adress:

_____________________________________________

Telefon:

_____________________________________________

E-mail:

_____________________________________________

Eventuell ytterligare information till lärarna om ditt/dina barn kan lämnas här:
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25-årsfirande på Nordic Heritage Museum
1980 öppnade Nordic Heritage Museum sina portar för första gången i
blygsam skala. Sen dess har museet vuxit till ett fanatstiskt monument över
vår nordiska historia. Museet är det enda i USA som tar upp alla de nordiska
länderna. Marianne Forssblad (museets grundare och chef) berättade under
kvällen att hon kände att museet verkligen blev ett museum i och med att utställningen The Dream of America kom från Danmark och öppnade här i Seattle 1986. Den utställningen har blivit museets kärna och skolföreningens
elever har vid ett flertal tillfällen besökt museet och just den utställningen.
I år firar museet sitt 25-årsjubileum och firandets höjdpunkt gick av stapeln
lördagen den 30 april på The Westin Hotel i Seattle. Det var en festlig och
högtidlig tillställning med hedersgäster och fantastisk mat. Vi serverades bl a
hummersoppa, oxfilé och dessert som serverades á la Nobelfest.
Skolan representerades av Anna Lovell, ordförande samt lärarna Stina Cowan
och Lena Powers (på bild nedan tillsammans med några Seattle-Sweor).
Firandet var en kombination av jubileum och fundraising för museets nya hem
som kommer att bli i “downtown Ballard”, på Market Street.
Det är en otrolig tillgång för oss nordbor i Seattle att ha tillgång till detta fina
museum och det var roligt att få vara med och fira “vårt” museums silverjubileum.

Marianne Forssblad
Foto: Lena Powers

Av Stina Cowan

“ Efterrätt som heter Duga”
Foto: Stina Cowan

Stina Cowan, Anna Lovell, Åsa Bengtsson , Rebecka Helen, Ulrica
Beard och Lena Powers
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Swedish School Association
SKOLBLADET/Redaktionen
Anna Lovell
6122 115th Pl SE
Bellevue, WA 98006

FIRST CLASS

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
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