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Redaktionens rader
I höst har skolbladet fått en ny redaktion. Vi är nu tre som fördelar
arbetet mellan oss; Jonas Helin, Catrine Kizis och Margret Roobol.
Vi tackar alla tidigare redaktioner och redaktörer, men framför allt Lena
Powers, för ett fantastiskt arbete med att sätta upp den struktur för
tidningen, som nu underlättar vårt arbete enormt. Vi hoppas att vi kan
fortsätta den tradition av intressanta och inspirerande skolblad som vi nu
alla blivit vana vid.
Vi vill också ta detta tillfälle att uppmuntra alla föräldrar att tänka till om
det finns något speciellt som ni skulle kunna tänka er att bidra till
tidningen med. Det kan vara något rörande skolan, Sverige, svenskar
eller svenskhet. Vi tar också varmt emot foton och annonser. Skicka alla
bidrag via e-post till cjkizis@comcast.net
Slutligen vill vi förstås tacka alla er som varit med och bidragit till detta
vårt första nummer.
Med varma hälsningar från redaktionen

Catrine, Margret och Jonas;
Fotograf: Marianna Jäder Näslund

Detta nummer av Skolbladet

Redaktion
Jonas Helin
jonas_helin@hotmail.com
Catrine Kizis
cjkizis@comcast.net
Margret Roobol
m.roobolboza@gmail.com

Skolbladet kommer ut några gånger om året. Mer information
om skolan hittar du på
www.skolforeningen.org
Om du har förslag eller frågor när det gäller hemsidan, kontakta
webmaster@skolforeningen.org

Ansvarig utgivare
Stina Cowan
bscowan@comcast.net
Korrekturläsning
Lena Powers
lena@irial.com
Fotoansvarig
Lindsay Von Julin
lindsayvonjulin@gmail.com

Foto: olika bidragare, står vid fotona
Vi tackar för alla insända bidrag!

Bilder till vänster : Luciafirandet, se sida 19 (Fotograf: Lindsay von Julin), samt bakande inför festen
(Fotograf: Sara Lallo)
Bilder på framsida: överst vänster Julfest, se sida 21 (Fotograf: Marianna Jäder Näslund), höger lila gruppen, se sida 10-11 (Fotograf: Margret Roobol), samt Luciafirandet, se sida 19 (Fotograf: Lindsay von Julin)
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Från vår ordförande
Nu har läsåret kommit igång på riktigt, i grupperna har elever och lärare börjat lära känna varandra och styrelsen har hunnit
träffas tre gånger.
För mig är det nytt att vara ordförande i skolföreningen. Jag har varit med i skolan sedan 1998, då jag och Lena Powers
startade skolan. Sen dess har jag varit lärare i gula gruppen (med korta avbrott för mammaledighet) men för snart ett år sen
slutade jag som lärare då jag och min familj tog ett halvår ledigt och reste jorden runt. Det var en fantastisk upplevelse som
jag skrivit om i Skolbladet tidigare.
Jag har suttit i styrelsen tidigare i omgångar men har aldrig varit ordförande så när jag blev tillfrågad tog jag chansen och ser
fram emot styrelsearbetet med allt vad det innebär. Jag är speciellt glad att vi har en så bra styrelse där arbetsuppgifterna
har fallit på plats och alla hugger i och drar sitt strå till stacken. Sen gör det ju inget att vi har väldigt trevligt på våra möten
också! Läs mer om styrelsen på sidan brevid.
Jag vill också tacka våra fantastiska lärare. Det är unikt att ha så många utbildade lärare och det ska vi vara väldigt
tacksamma för. Jag är också glad att vi har en rektor, Mariana, som styrelsen arbetar nära med. Läs mer om vad de olika
grupperna jobbar med längre fram i tidningen.
I år har vi en utmaning att ta tag i. På årsmötet kom en motion upp där styrelsen uppmanades att titta på lösningar för att öka
kvaliteten på undervisningen med hjälp av bl a mindre grupper och bättre utnyttjade lokaler. Vi kommer att tillsätta en grupp
som ska bestå av lärare, föräldrar och styrelsemedlemmar som speciellt ska jobba med denna fråga. Är detta något du kan
tänka dig att vara med i så hör av dig till någon i styrelsen.
Det är roligt att så många föräldrar engagerar sig i skolföreningens arbete. Vi är många som hjälps åt, och tillsammans är vi
en stor kraft. Jag kan inte tacka er nog för det! Biblioteket, skolbladet, hemsidan, styrelsen, läsföräldrar, fundraising, vikarier,
fika och allt annat görs med stort engagemang, proffsighet och glädje. Våra barn har en fin skola! Det finns en uppgift åt alla,
hör av dig om du vill hjälpa till!
Eftersom jag i grunden (och hjärtat) först och främst är lärare så kan jag inte låta bli att slå ett slag för läsningen. Uppmuntra
era barn att själva läsa på svenska, läs för dem på svenska, lyssna på svenska talböcker. Vi har ett fantastiskt skolbibliotek
och bibliotekarien Malin hjälper gärna till med boktips.
Jag avslutar med några citat ur en liten bok som Svenska Barnboksakademin givit ut, Sjutton skäl för barnboken.
Genom boken blir jag tusen människor men förblir ändå mig själv

- C.S. Lewis

Bilderbokens tre viktigaste funktioner är barnets möte med bilden – konsten, barnets möte med litteraturen, barnets möte
med föräldrarna. Den tredje funktionen som bilderboken fyller, anser jag personligen vara den viktigaste.
- Max Lundgren
God fortsättning!
Stina Cowan, ordförande Svenska Skolföreningen i Seattle

Avtackning av avgående ordförande Anna Hasselqvist
Den 11 oktober samlades lärare och föräldrar i foajen på skolan för att
avtacka Anna Hasselqvist. Anna har under sina tre år som skolans
ordförande lett skolan framåt på bästa sätt. Vi kommer att sakna Anna som
ledare men är tacksamma över all tid, energi och kraft som hon lagt ner på
skolan. Nu unnar vi henne lite mer fritid och att få vara "bara" förälder.
Tack Anna!
Nya ordförande Stina Cowan överlämnade
en korg från alla i skolan till avgående
ordförande Anna Hasselqvist
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Svenska Skolföreningens Årsmöte 2009

Söndagen den 13 december hölls Svenska Skolföreningens årsmöte i ”Blå Gruppens” klassrum. Det var väldigt många
föräldrar samlade som ville veta vad som hänt under läsåret 2008-2009 samt höra vad som planerats för det nya läsåret.
Mötet öppnades och efter alla formaliteter så gick vi genom verksamhetsberättelsen, skolans ekonomi samt undervisningen
för föregående år. Efter det valdes en ny styrelse för 2009-2010. Vi gick också genom planerna för kommande läsår och
många föräldrar var med i diskussionen om hur skolan ska kunna växa i framtiden så vi ska kunna ta in fler barn per år då
det redan står många barn i kö. Innan mötet var slut tackades avgående styrelsemedlemmar av.
Efter mötet serverades smörgåsar och vatten. Många stannade kvar för att prata och beundra den fantastiska utsikten över
Lake Union.
Jag vill också passa på att tacka för alla de fantastiska år som jag arbetat i Svenska Skolföreningens styrelse. Det har varit
fantastisk roligt, intensivt och utmanande. Jag är otroligt glad att mina barn går i skolan så jag får träffa er alla på
söndagarna. Vår skola är unik som har så engagerade lärare och styrelse.
Jag vill också tacka för den överraskande och rörande uppvaktning jag fick i oktober när jag trodde att jag skulle gå genom
pappersarbete med Stina. Jag uppskattar verkligen både uppvaktningen och den mycket generösa presenten.
Stort tack för allt och vi ses på söndag!

Anna Hasselqvist

Motion till Svenska skolan i Seattles årsmöte söndagen den 20/9-2009
Bakgrund: Grupperna i svenska skolan har växt och blivit större med åren. Med tanke på den korta tiden vi träffas per vecka
samt den mycket varierande språknivån på eleverna skulle vi, vilja se mindre grupper. Detta skulle höja kvaliten på
undervisningen samt säkerställa att alla elever får tillfälle att delta aktivt. Vilket skulle göra skolan roligare och eleverna
skulle lära sig mer.
Förslag: Vi föreslår att årsmötet ger den nya styrelsen 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?
Om motionen antas önskas konkreta förslag snarast så nya gruppstorlekar kan införas till nästa läsår.
Catharina Lundin
Sara Lalloo
Charlotte Brekkan
Mariana Näslund

Vill du vara med och påverka Svenska Skolföreningens framtid?
På årsmötet inkom en motion som i korthet efterlyste lösningar för hur vi kan öka kvaliteten på
undervisningen genom bättre lokaler och mindre grupper. (se motion i sin helhet övan).
Vi kommer att tillsätta en grupp som kommer att jobba med detta. Gruppen ska bestå av föräldrar, lärare
och styrelsemedlemmar.

Är du intresserad av att vara med?
Hör då av dig till Stina Cowan, bscowan@comcast.net eller Anna Lovell, anna.lovell@comcast.net
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Från vår rektor
Årets temadag på Nordic Heritage Museum handlade om drömmen om Amerika och om de svenska immigranterna som
utvandrade från Sverige till Amerika och Washington i slutet av 1800 talet. Som många av er säkert känner till arbetar
Stina Cowan där så det är alltid extra trevligt att besöka museumet. Hon gav alla grupper en guidad tur anpassad efter
barnens ålder, lite längre för de äldre barnen och kortare för de yngre.
Guidningen började med att Stina beskrev en familj och sedan fick vi följa denna familj från Sverige till Ballard. Några av
eleverna fick dessutom spela med som statister och gestalta familjemedlemmar.
Historien började på landsbygden i Sverige, där det vara svåra tider och dålig skörd i flera år och för många ett liv utan
hopp och framtid. För dessa representerade Amerika ett nytt och bättre liv. En del andra drevs också av friheten i USA inte
minst när det gällde att själv välja kyrka. Första anhalten var Göteborg där vi vinkade av vänner och släkt. Tänk er själv att
säga hej då till alla ni känner i Sverige och veta att ni aldrig mer kanske kommer att träffa dem. Resan gick till England och
sedan vidare till Ellis Island utanför Manhattan. En resa på 3 veckor i trånga utrymmen och ibland med ganska dåligt väder.
Detta för en familj som många gånger kanske inte ens sett havet. Efter Elliot Island spred svenskarna sig sedan över USA.
De flesta hamnade i Minnesota och trakterna där men en del tog sig också till Ballad, där vår familj till slut hamnade. Där
de till slut återförenades med systern till mamman i familjen. De yngre gjorde sin egen lilla guidade tur.
Alla grupperna har även läst böckerna “Den långa resan till
Amerika”, ”Den långa resan västerut” och ”Hemma i det nya
landet”. Vilken är söta berättelser om immigraternas liv och
öden. Den finns numera även att låna i biblioteket. Allt för att
barnen ska få en bättre förståelse om Sverige, varför folk
emigrerade förr m.m.
Utvärdering och uppföljning är något som ligger mig varmt om
hjärtat. Ge oss feedback så vi kan göra vår skola än bättre.
Fyll i utvärderingen som kommer till er via e-post snart.
Tack på förhand,
Mariana Jäder Näslund, Rektor Svenska Skolföreningen i Seattle

Tack till SWEA
Vi har precis fått den glada nyheten att SWEA Seattle kommer att donera $500 till Svenska Skolföreningen
för inköp av läseböcker som kan användas i undervisningen och i läxa. Att läsa spännande, roliga böcker
på barnets egen nivå är viktigt för läsutvecklingen, Tvåspråkiga barn behöver ibland anpassade texter som
passar då de ibland inte har läsförmåga till var deras intressen ligger. SWEA Seattle rekommenderar att
Svenska Skolföreningen köper in böcker för barn med svenska som andra språk, säger deras
styrelsemedlem som arbetar med donationer.

Ett stort tack till SWEA Seattle för deras
generösa donation!
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I början av året började planeringen av en svensk vecka här i stan. Initiativtagaren är Lars Jonsson, Svensk honorär konsul i
WA. Vi har tur som har en så visionsrik konsul som Lars som tar sig an ett sådant projekt och får alla svenska intressen i
stan att samarbeta, något som varit efterlängtat! Detta ska firas samtidigt som vi ska visa den svenska påverkan som finns i
regionen, både historisk men också i dagens Sverige och svenskt av idag, t.ex. aktuell film, böcker, annan kultur, mat,
företag, handel och forskningssamarbete. Man vill också framhäva planeringen av det nya exclusiva Nordiska Museum som
planeras byggas i Ballard. På University of Washington kommer det vara flera öppna kurser.
Andra programpunkter blir modevisning, Pippifrukost, Nobelmiddag, Wallenbergrmiddag, företagskonferens, svenska kockar
på restauranger i stan, bio och och massa annat kul. Det kommer att finnas program för alla! Flera inresande svenska gäster
kommer till stan, och vi hoppas bl a på kungligt besök.
Se vidare svenska föreningars hemsidor och konsulatets egen hemsida.

Heritage

NordicMuseum
Share the Nordic Spirit !
Nordic Heritage Museum | 3014 NW 67th
Street, Seattle, WA 98117
http://www.nordicmuseum.org/

Lena Powers

Swedish Medical Center’s
centennial 2010
Läs gärna ”Swedish Facts & Figures” på
deras hemsida, http://www.swedish.org,
samt historien bakom gundandet av svenska sjukhuset år 1910 i Seattle av Dr. Nils
Johanson.
http://www.swedish.org/body.cfm?
id=27&oTopID=11

University of Washington
Department of Scandinavian
Studies
From May 3rd through May 8th,
Princess Madeleine of Sweden
will be visiting as part of Sweden
Week. Continue to check the Department homepage for upcoming
details.
http://depts.washington.edu/scand/

the Swedish-American
Entrepreneurial Days in
Seattle WA. May 5-7, 2010
The Event is part of the Seattle Sweden Week May 3-8.
Business MatchmakingIndustry Programs within
Sustainable Development,
Information Technology,
Modern Medical TechnologyLeading Keynote
Speakers from Sweden and
the US-Banquet DinnerSeminars-Field TripsNetworking-Combine all this
with Sweden Week activities
in this beautiful, Northwest
Region-a great place to do
business, to explore and to
live!
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Röda
gruppen

Lärare
Assistent
Elever

skolåret
2008
2008--09

Monika Claassen och Anette Grabski
Peo Gudmundsson, Erika Jonsson & Teo Ekström
Abigail, Amanda, Amelia, Annika, Anton, Axel,
Camilla, Daniel, Desiree, Ebba, Elsa, Emma, Erik, Molly,
Harris, Jakob, Julia, Linnea, Lars & Leo

Hej från Röda Gruppen!
Den röda gruppen - skolans yngsta grupp - traskar vidare på kunskapsstigen. Vi leker och lär och har kul tillsammans.
Vi har en ovanligt glad grupp med barn som också respekterar varandra och leker fint ihop. (Föräldrar! Se till att ni
arrangerar lekstunder utanför skolan!).
Efter några månader tillsammans så är det roligt att barnen känner sig trygga och vågar prata mer än någonsin - på
svenska! Jippi! Men det hänger på er föräldrar att de fortsätter att utveckla språket. Prata och läs så mycket ni bara
kan. Och titta på SVTs barnprogram på datorn.
Vi har nyligen gjort ett studiebesök - på the Nordic Heritage Musem - vilket fungerade relativt bra. Vissa hade lite
svårt att hänga med, men ingen tröttnade eller vissnade!
I december har vi talat om julen och tränat luciasånger och vi kan berätta att 3 barn i klassen bestämde sig på egen
hand att de ville sjunga solo inför sina kamrater. Abigail, Erik och Amelia tog varsin tur på scenen och sjöng med
glada och höga stämmor. Kamraterna gav dem rungande applåder!
Tack för att ni gett oss förtroendet att ta hand om era små detta år. Vi ser fram emot ett kul 2010!
Monika, Peo, Erica & Teo samt Anette & Mari

Fotograf: Monika Claassen, Catrin Kizis och Margret Roobol
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Adjövisa
Hej och tack för idag.
Tänk vad tiden gått fort.
Och vad mycket vi gjort,
Hej och tack för idag.
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Lila
gruppen

Lärare
Assistent
Elever

Catharina Lundin och Karin Persson Medina
Eliane Medina
Agnes, Cameron, Casper, Ella, Elsa, Gunnar, Isabelle,
Johanna, Johannes, Jonathan, Sebastian, Sophia & William

skolåret 2008
2008--09
Kort rapport från Lila Gruppen,
Undervisningen i lila gruppen går jättebra. Barnen verkar trivas och ha kul. De har blivit varma i kläderna nu. Det känns som
att vi hunnit med så mycket sedan den trevliga utomhusterminstarten.
Bland annat har vi gått tipspromenad, jobbat i 9 bokstavsböcker, studerat Pettson och Findus,tittat på Bamsefilm, studerat
hur det var att utvandra från Sverige till Seattle för länge sedan,tränat på namnet på saker i köket (decilitermått var ett okänt
föremål),vad alla djuren på en bondgård heter (svårast var nog kalkon), sjungit, lekt, lyssnat på massor av sagor och pysslat.
Vår assistent Camilla är duktig och känner de flesta barnen sedan förra året. Varje lektion jobbar hon individuellt med flera
barn med Kunskapsspelet Lycko, där barnen håller på och lär sig en massa svenska ord som vi ska spela ordbingo med i
vår! Det brukar vara mycket uppskattat, speciellt priserna .
Till sist kan jag berätta att vi startat en Pixi bokklubb, där barnen får med sig en pixibok hem varje gång. Klubben är populär!
Catharina Lundin
Karin Persson Medina

Fotograf: Catarina Lundin
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Catharina kom till Seattle för 7 år
sedan och har 2 barn i skolan: Hanna och Emma. Catharina
har tidigare suttit i styrelsen, jobbat i biblioteket samt varit lärare i
röda gruppen.

Karin har varit med många år
i svenska skolan i Seattle och
innehaft en mängd olika
poster.

Foto Lena Powers

Foto: Lena Powers
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Fotograf: Catarina Lundin, Catrin Kizis, Margret Roobol
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Blågruppen

Lärare
Assistent
Elever

2008
2008--09

Anna-Karin

Sofia

Ben

Charlotte Brekkan, Lena Powers
Anna Lovell
Anna-Karin, Ben, Elice, Emma, Frida, Freja, Hanna,
Hedda, Isabelle, Johan, Lina, Leo, Linnea, Markus, Nina,
Noah, Pontus, Saga, Sarah, Selma, Simon, Sofia

Leo

Markus

Nina

Frida

Här har ni alla spralliga barn i blå. Vi är alla mellan 6 och 8 år och har två lärare, Lena och
Charlotte och en assistent, Anna. Under delar av lektionerna delar vi upp oss och arbetar i mindre
grupper så att alla ka få möjlighet att få hjälp och arbeta på sin nivå. Nytt för i år är att vi har flyttat
upp en våning, nu håller vi till i det stora rummet som har så vacker utsikt. Det är jättebra för oss
eftersom vi har större möjlighet att röra på oss, leka lekar och sprattla med benen.
Sarah

Elice

Isabelle

Noah

Emma

12

Vi tycker att det är viktigt att alla barnen i gruppen vågar prata svenska och använda sitt språk
tillsammans med andra barn. Vi använder språket genom att sjunga, prata, leka, rimma, ramsa,
läsa, skriva... Alla lär på olika sätt. Vi tränar på klockan, datum och pratar om veckodagar, årets
månader och årstiderna, jobbar med svenska högtider och traditioner som kommer under året.
Under hösten har vi jobbat med några av bokstäverna i alfabetet och vänt in och ut på dessa. Vi
samlar ord, gör ordsagor, skriver, ritar... Vi tränar också på hur alfabetet låter på svenska. Vi
tycker fortfarande att å, ä och ö är lite kluriga bokstäver och dessa bokstäver kommer vi att jobba
lite extra med. Vi tränar på att läsa och skriva på olika sätt vid varje lektionstillfälle. Vi har också
börjat att jobba i våra böcker, Veckans ord, alla i sin egen takt. Vid varje tillfälle får barnen med
sig en läxa att göra hemma. Under hösten har vi jobbat med skolans tema på olika sätt. Vi har
gjort vackra släktträd, vi har pratat om hur vi kom hit till USA, var vi föddes och var i världen vi
har våra släktingar. I november besökte vi Nordic Heritage Museem och vandrade runt och
tittade på utställningen Resan till Amerika och pratade om skillnaden förr och nu. Ett par veckor
innan besöket fick vi möjlighet att titta i en tidsenligt packad amerikakoffert och barnen tyckte
nog att man packade ”lite lätt” förr. Tänk att de kunde klara sig utan ett Nintendo DS på en så
lång resa! Vi fortsätter arbetet med vårt tema under vårterminen. Vid varje lektionstillfälle har vi
lånat böcker, tidningar och filmer i biblioteket.
Charlotte flyttade till Redmond för två år sedan på grund av sin mans jobb. Hon har jobbat som
lärare i Uppsala och Sigtuna innan flytten till Redmond. Hon har tre barn, Johanna, Caroline och
Sofia som har tagit en paus från svenska skolan i år. Lena har bott här i många år och var med
och startade skolan och har jobbat som lärare sedan skolan startade. Innan flytten hit jobbade
hon som lärare i Sverige. Hon har två barn, Amanda och Kevin, som tidigare gått i skolan. Anna
Lovell är assistent hos oss och hon har jobbat i skolan i många år, både i styrelse och
undervisning, och hennes dotter, Elice går i gruppen.

Lina

Pontus

Hedda

Freja

Hanna

Selma

Linnea

Johan

Simon

Saga
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Fotograf: Lena Powers eller Margret Roobol (klassrum bilder)

13

skol

BLADET

Gula
Gruppen
2009
2009--10

Lärare
Assistent
Elever

Sara Lalloo
Felicia Barklund
Anne-Sophie, Annika, Ann-Sofie, Astrid, Axel, Ella, Filip,
Johanna, Julia, Julius, Linus, Lisa , Maximillian, Mikael,
Sophia, Stephanie & Tyler

Gula gruppen hösten 2009
Gula gruppen består av 16 stycken barn, 10 tjejer och 6 killar mellan 7 och 10 år. I vår grupp är det stor spridning både i
ålder och kunskap. Vi leker, pratar, lyssnar, skriver och läser. Ibland läser vi ”läskort” med korta texter, ibland böcker som
eleverna själva väljer. Vi börjar varje lektion med att alla får prata om ett givet ämne, till exempel vad man ätit till frukost eller
vad man vill bli när man blir stor. Vi har också skrivstund då alla får skriva om ett visst ämne. På så sätt får alla, även de som
inte riktigt vill, säga och skriva åtminstone lite grann.
Under hösten har vi förstås arbetat med årets tema: Sverige i tiden. Vi har pratat om svenskarna som utvandrade till Amerika
för hundra år sedan och hur de hade det. Under mellanmålet
brukar vi lyssna på böcker och nu har vi precis läst klart en
bokserie om en fattig familj som lämnade Sverige för att söka
lyckan här i USA.
Vi har provat på att ha svenska TV-nyheter i läxa och framöver
kommer vi nog försöka få in TV och radio lite mer i klassrummet
för att få variation i lektionerna och för att vi ska få höra fler
röster och dialekter.
Lärare i gula gruppen är Sara Lalloo och assistent är Felicia
Barklund.
Sara Lalloo

Fotograf: Sara Lallo

Sara flyttade till Seattle våren
2008 pga av makens jobb. Hon
är gymnasielärare och har bott
och jobbat i Stockholm sedan
1998. Hon har två barn som går i
svenska skolan, Amanda och
Simon .
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Annons sida

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

Lärare
Assistent
Elever

Mariana J Näslund
Louise Carlen
Alexander, Christopher, Clara, Eric,
Hanna, Ida, Isabelle, Isak, Julian, Louise,
Lukas, Marcus, Max, Nicklas,Ronya &
Simon

Brandgula gruppen har denna termin “lyssnat” mycket på svenska. Vi har följt serien Sagan om Sverige på SVT play
samt haft arbetsuppgifter kopplat till de olika avsnitten. Allt ifrån Alfred Nobel, Gustav Vasa, Gustav II Adolf och Drottning
Kristina har avhandlats.
Vi har även haft i läxa att följa Ung Radioteaterns serie “Bollebygd goes Armageddon”.
Vilken handlar om när Ossian kommer tillbaka från ett studiebesök något har hänt i
Bollebygd. Jan–Peters mack är stängd och bensinen slut. Inga mobiler fungerar och de
är totalt avskärmade. Sista samtalet som Ossian fick var från sin pappa, han skrek
något konstigt, det knastrade till och sedan bröts kontakten. Nu sitter Ossian, Andrea
och Veronika i Mats bil på väg hem. Inga andra bilar syns till. Är motorvägen
avstängd? Eller är alla på någon fotbollsmatch?
När de är framme vid skolan har det precis ringt ut till rast, men skolgården är öde. Och
precis lika tyst är det inne i skolan. I lärarrummet hittar Ossian en tre dagar gammal
tidning. Rubrikerna på första sidan går inte att missa: DÖDSSMITTAN ÄR HÄR HELA SVERIGE I PANIK! Det är en spännande historia som Dennis Magnusson skrev
innan Svininfluensan dök upp.
Brandgula gruppen har även hunnit med att följa svenska nyheter genom Lilla Löpsedeln också i SVT som sänds varje
torsdag. Det kommer att finnas länkar från vår hemsida så ni lätt kan hitta och följa med själva också. Informativa nyheter
för eleverna.
Till våren kommer vi att även läsa 8 sidor. Vilken är en lätt läst tidning på svenska.
Mariana Jäder Näslund

Detta är Marianas femte år på skolan. Hon är utbildad
lärare i Sverige och är tjänstledig från sin gamla skola
i Sollentuna. Hon kom hit till Seattle då maken, Jonas,
fick jobb på Ericsson för fem år sedan. De har tre
barn, Oliver, Louise och äldsta sonen Emil.
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Vi kommer också att fortsätta lyssna på Ung Radioteater i på www.sr.se
Vad tycker då barnen? Några elevers åsikter…
Nicklas C: Jag tycker att det var intressant med att Saab inte ägs av GM längre. Jag gillar Lilla löpsedeln!
Isak: När jag tittar på Lilla löpsedeln jag tänker jag på alla de. Jag gillar programmet!
Hanna : Jag gillar Sagan om Sverige bäst. Det är min favorit program för att de har roliga skådisar. Favorit avsnitt var Carl
von Linne.
Simon: Lilla löpsedeln och Sagan om Sverige är roligt att se på!
Clara : Jag gillar Lila löpsedeln, för man får följa svenska nyheter.
Lucas: En sak som jag gillar om lilla löpsedeln är tävlingen mellan klasserna. Det är skoj! Och episoden om Alfred Nobel var
min favorit.
Max: Jag gillade avsnittet om Vikingarna I Sagan om Sverige. Det var så bra!
Louise: Jag tycker Lilla löpsedeln och Sagan om Sverige har varit väldigt intressanta. Du lär dig mycket nytt!

Fotograf till alla bilder: Mariana Jäder Näslund
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Skolstart i Farrel Mc Whirter Park,
Redmond 13 september 2009
Efter ett långt och härligt sommarlov var det dags för skolstart även för svenska skolan. Första skoldagen för höstterminen
2009 var lite annorlunda i år. Alla barn, föräldrar, assistenter och lärare samlades i Farrel Mc Whirter Park i Redmond för att
träffas, ha trevligt och lära känna varandra.
Otroligt nog så hade vi tur med vädret! Det var vackert väder, utan regn, lite sol och med många vackra färger på höstlöven.
Efter registrering, kaffe, saft, kakor och kanelbullar så hälsade dåvarande ordförande Anna Hasselqvist alla välkomna.
Sedan var det dags att starta på riktigt. Alla barn gick med sina respektive klasser. För några barn var det samma grupp och
fröken som förra året men för en hel del barn var det nya klasser, nya fröknar och nya klasskamrater. Pirrigt!
Varje klass hade spännande aktiviteter så som lekar, tipspromenad och pyssel i grupperna, sedan var det fritt för alla att
välja vad man ville göra. Många spelade fotboll och brännboll men som vanligt var det stora trädet otroligt populärt att klättra
i bland de yngre barnen. Efter några timmars intensivt lekande var det dags att packa ihop och gå hem.
Catharina Lundin

Gula gruppen har samling

Roda gruppen pysslar
Fotograf: Mariana Jäder Näslund

Bibliotekshörnan
Alla barn går hem varje vecka med böcker, filmer och tidningar i sina skolväskor som de har fått låna från svenska skolföreningens Bibliotek. Samtidigt ska de har lämnad tillbacka förra veckans böcker, filmer och tidningar. Malin Jonsson är svenska
skolföreningens bibliotekansvarig och finns på plats varje skolsöndag. Alla böcker, filmer och tidningar ar donationer
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Hanna blev förstås jätteglad när fröken Mariana talade om att
hon skulle få vara svenska skolans Lucia i år på Nordic Heritage
Museum. Att få vara Lucia har varit Hannas dröm sedan hon var
ungefär tre år. Äntligen skulle hon få uppleva det! Hennes
lucianattlinne var förstås för litet, så vi ringde mormor som
skickade ett nytt från Sverige. Mormor la det på brevlådan i
början på november, inga problem trodde vi...och väntade och
väntade...dagen innan Lucia, den 5/12, kom äntligen linnet. Då
var vi överygade att linnet inte skulle komma, att något hänt
med det.
Hanna tyckte att det var jätteroligt att vara Lucia. Speciellt kul
var det när hon gick in i salen och alla barnen i publiken tittade
beundrande på henne. Det var mycket jobb att lära sig
berättelsen om Lucia utantill, vi tragglade den i flera veckor.
Sedan var luciakronan inte särskilt skön att ha på sig. Fast det var spännande att ha levande ljus för första gången i
håret. Det var lite stearin i håret efteråt men, det var inte så farligt.
Emma, Hannas lillasyster, fick vara pepparkaksgumma tillsammans med två andra småflickor. Det tyckte hon var
mycket spännande och superkul! Speciellt kul var det att gå in i salen och sedan när de tre gummorna dansade till
pepparkakssången på scenen. Emma uppskattade också småkakan alla barnen i köket fick av de snälla damerna där
innan luciatåget. Den var så god.
Jag, Hanna och Emmas mamma, var mycket imponerad av alla barnen i luciatåget. De gjorde verkligen ett bra jobb.
Alla sångerna och verserna hördes högt och tydligt. Jag tror att alla i publiken fick en fantastisk upplevelse och en riktig
julstämning infann sig! Jag tycker också att svenska skolans lärare och föräldrar som var involverade i luciatåget gjorde
ett toppenjobb med att förbereda barnen (och deras föräldrar). Det känns så roligt att barnen får uppleva en svensk
tradition som Lucia så här intensivt och positivt.
Catharina Lundin
Alla bilder från Lindsay von Julin
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Niklas Mattisson

Jonas Helin

Elev i svenska skolföreningens blå
grupp

Pappa med son i Svenska
Skolföreningens lila grupp

Skolbladsansvarig i Svenska
Skolföreningens styrelse

Vad gör du på söndagar?

Vad gör du på söndagar?

Vad gör du på söndagar?

Då har vi svenska skolan.
Hur länge har du bott i Seattle?

Jag åker med Johannes till
svenska skolan och väntar medan
jag läser tidningen.

Det här är vårt andra år.

Hur länge har du bott i Seattle?

När vi får till det, så går jag och
Lotta ut på brunch medan barnen
är på svenska skolan. Nu på sista
tiden, har det varit en del med
Skolbladet också såklart.

Vad betyder svenska skolan för dig?

Redan 6 år.

Hur länge har du bott i Seattle?

Ett ställe där man lär sig.

Vad betyder svenska skolan för
dig?

Sedan 2006 denna gången. Vi
bodde dessutom här mellan 1999
och 2001.

Freya Kizis

Hur mycket svenska pratar ni
hemma?
Jag pratar svenska med mamma och
ibland med systrarna Julia och Lisa.
Hur luktar vår i Sverige?
Jag vet inte. Jag har aldrig varit där på
våren. Jag tror det luktar gott.

Att min son får möjligheten att träna
svenska språket och att han träffar
andra svenska barn i samma ålder.
Hur luktar vår i Sverige?
Blommor, friskt .... Ingen snö. Och
så luktar det skog.

Vad betyder svenska skolan för
dig?
För barnen är det jättebra att lära
sig att läsa och skriva på svenska.
För hela familjen är det ett ställe att
träffa andra svenskar.
Hur luktar vår i Sverige?
Liljekonvalj.
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Den 20e december var det åter igen dags för svenska skolföreningens Julfest.
Redan klockan 9.00 var det full rulle med förberedelser inför luciatåget, dukning och uppvärmning av
glögg. När lussebullarna och pepparkakorna var framdukade och lotteribordet prydd med alla fina
donerade vinster var det dags att släppa in alla föräldrar, släktingar och vänner. Medans de vuxna
smuttade på glögg och köpte lotter, klädde barnen på sig sina vita lucialinnen, staffansstrutar och
tomte och pepparkaks dräkter. Spända stog sen barnen redo i hallen utanför Stockholmsrummet och
när dörrarna öppnades skred dom in med årets lucia Louise Näslund och sjöng med fina röster
natten går tunga fjät runt gård och stuva. Väl framme vid scenen fick vi njuta av alla de traditionella
julsångerna såsom Nu Tändas Tusen Juleljus, Stilla Natt och allas favorit Midnatt Råder.
Efter luciatåget kom barnen ner och fikade med sina föräldrar och pysslade vid pysselbordet, de kikade också nyfiket på
alla lotterivinster och hoppades nog alla på att vinna den stora julstrumpan fylld med svenskt godis.
Efter lottdragningen hade vi äran att få påhälsning av Tomten, han hade med sig en påse julgodis samt en uppfriskande
mandarin till varje barn. När Tomten sakt God Jul och Gott Nytt År avslutades denna stämmningsfulla Julfest och
barnen samt vuxna gick på julov.
Tack till ALLA som hjälpte till med bakning,
dukning, donering av vinster till lotteriet, hjälp
med barnen under luciatåget, samt till städningen
efteråt. Utan er har vi inte lyckats med en så fin
julfest.
Anna Lovell

Fotograf till alla bilder: Mariana Jäder Näslund
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Alla bilder från julfesten från Mariana Jäder Näslund

Skoltröjor, västar och väskor
Skoltröjor/västar

Tröjorna och västarna är av god
kvalité och har skolföreningens logo
broderad på framsidan. De finns i
många olika färger. Mer information
finns på vår hemsida eller tag
kontakt med Anna Lovell för
beställningar eller frågor
anna.lovell@comcast.net
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Skolväskor

Skolväskan är i stadig off-white
kanvas med mörkblå skoning och
handtag. Skolföreningens logo är
tryckt på ena sidan. Alla nya elever
får en skolväska i gåva, och vi
säljer extra väskor för $12.
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Bilder från luciafirandet på
NHM, se sida 19.
Fotograf Lindsay von Julin

Nästa nummer av Skolbladet kommer till våren. Skicka gärna bidrag till
Catrine Kizis, cjkizis@comcast.net. Allt är vällkommen; text, bilder, annons och dylikt. Tack o Hej ! Redaktionen

Bild från Julfest , se sida 21. Fotograf Mariana Jäder Näslund
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