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Redaktionens rader
Ännu ett skolår har gått och i detta nummer kan ni läsa om vad de olika klasserna gjort under
året. Vi bjuder även på en tillbakablick från skolårets start i Farrel McWhirter Park i
september, det fina luciatåget som hölls på Nordic Heritage museum samt julfesten på
Swedish Cultural Center dit till och med tomten kom. Ni kan också se mer av den utställning
som gula och brandgula gruppen jobbat flitigt med. Ni som missade konserten av den svenska
musikgruppen Longkalsong som var på skolan i maj får en sammanfattning.
De fina klassfotografierna i tidningen är tagna av Lindsay på friluftsdagen. Lindsay kommer
till hösten själv att ta över ansvaret för skolans bibliotek. Margret som delat biblioteksansvaret
med henne slutar till sommaren både som bibliotekarie och som redaktör på skoltidningen och
lämnar därmed ett stort hål efter sig. Vi tackar Margret för hennes stora insats i skolan under
flera års tid!
Tidningen söker alltså en ny redaktör och i och med det så finns det stora möjligheter att
påverka dess framtid. Det finns förslag på att göra skoltidningen internetbaserad och därmed
kunna hålla artiklarna mer aktuella. Kanske kan man slå samman skolans hemsida med
skoltidningen? Hemsidan har nyligen fått ett lyft. Är du intresserad av skoltidningen och har
ideer eller förslag för tidningens framtid, kontakta styrelsens tidningsansvarige: Anneli
Gustafsson, anneli@cellfish.se Skolans hemsida hittar ni här: http://skolforeningen.org/
Skolan undersöker också möjligheten att skapa ett kontaktnät som inte bara berör
skolaktiviter. I ett sådant forum skulle man kunna annonsera saker till försäljning,
husbytesförfrågningar och annat som kan intressera skolans familjer. Vi hoppas komma igång
med detta till nästa läsår.
Nu är sommaren på intåg och vi hoppas på en riktigt varm och fin sommar, både i Seattle och
i Sverige. Ni som inte åker till Sverige i sommar kan faktiskt få uppleva den största svenska
sommartillställningen, midsommar, här. Midsommar firas både söndagen den 17:e juni i Vasa
Park vid Lake Sammamish och söndagen den 24 juni i Saint Edward State Park i Kenmore.
Båda väl värda ett besök. Remlinger Farms i Carnation brukar också vara en trevlig utflykt på
sommaren, antingen för självplock av bär, mata djuren, eller låta de yngre barnen känna på
magpirret i åkattraktionerna.
Höstterminen börjar söndagen den 16 september.
En riktigt glad sommar önskar hela
redaktionen.
Anneli, Margret och Pia.

Bild på redaktion 2011/2012:
Margret Roobol, Anneli Gustafsson, Pia Nyström
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Hälsning från

Ordföranden
Tänk att det redan är sommar! Vart tog skolåret vägen? Det känns som att vi nyss började
höstterminen. Det går fort när man har roligt, är väl svaret. Eller i alla fall ett av dem. Tidigare
idag satt jag och övade avslutningssångerna med mina barn, och blev då påmind om varför vi
alla lägger ner tid och energi på att barnen är med i svenska skolan: Sverige och ”det svenska”
är en del av vem jag är, och den delen av min identitet vill jag gärna ge mina barn oavsett var i
världen de kommer att tillbringa sina liv. Svenska skolan är en stor hjälp i det arbetet.
Skolans arbete har fortlöpt framgångsrikt under året, och det finns all anledning att vara nöjd
och stolt över den undervisning och de evenemang som erbjudits. Vi fortsätter att vara
tacksamma mot Swedish Cultural Center som stödjer oss ekonomiskt genom att erbjuda starkt
subventionerad lokalhyra. Skolans ekonomi har under året försämrats, och vi kommer under
nästa år försöka se till att det inte fortsätter åt det hållet. Under tiden uppskattar vi alla familjers
stöd, inte minst genom de frivilliga bidrag vi bad om på julfesten och även på våravslutningen.
Det är många som hjälper till i skolan, på många olika sätt. Stort tack till alla! Försöket med
listan över uppdrag man kunde skriva upp sig på har fallit väl ut, och är något vi kommer
fortsätta med även nästa år. Utan att förminska någons insats vill jag ändå gärna rikta ett särskilt
tack till Margret som nu slutat som redaktör efter flera års arbete med skoltidningen och senaste
året även som bibliotekarie. Tack, Margret!
Vi hoppas så många som möjligt fortsätter i skolan till hösten. På årsmötet i september kommer
valberedningen föreslå en styrelse bestående av nuvarande styrelsemedlemmar med undantag
för kassören. Karin Luton har bestämt sig för att sluta med det uppdraget, och valberedningen
söker därför en ny kassör till föreningen. I skrivande stund har någon ny kassör inte hittats, så
den som är intresserad kan kontakta valberedningens Annica (sundetsparla@ymail.com) eller
Susanne (familyfischer@comcast.net). Du kan även kontakta Annica eller Susanne om du inte
är nöjd med valberedningens förslag och vill diskutera alternativ.
Skolan har tagit slut för det här läsåret, men för den som vill hålla igång svenskan och dessutom
ha väldigt trevlig vill jag påminna om lekgrupperna som träffas varje vecka även under
sommaren. Även äldre barn är välkomna! Hör av dig till Anneli för Eastside
(anneli@cellfish.se) eller Alma för Seattle (alma.maizels@gmail.com).
Med hopp om en riktigt bra sommar!
Mikael
ordforande@skolforeningen.org
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Karin Luton, Kassör

Anneli Gustafsson,
Sekreterare
Svenska Skolföreningen i Seattle

Styrelse 2011/2012
Ordförande,
kontaktperson med lärarna, SCC,
Skolverket och SUF i Sverige
mikaelkvart@hotmail.com

Calle Mannheim,
Hemsidan

Jennie Mildes
Medlemsregister

Sekreterare, Adresslista o
Skolbladet
anneli@cellfish.se
Kassör
karin.luton@gmail.com
Fundraising & Skoltröjor
anna@group3.us
Hemsida
cmannheim@comcast.net
Medlemsregister och
volontärengagemang
jenniemildes@yahoo.com

Anna Mihkels,
Aktivitetsansvarig

Andreas Gardeback,
Aktivitetsansvarig
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Hälsning från

Rektorerna

Syrenen blommar utanför fönstret och vattnet glittrar mot en blå himmel. Ett helt skolår har
passerat. Vi har haft ett spännande och händelserikt år på svenska skolan igen. Läsåret har rusat
förbi och söndagarna har passerat i rasande fart. Tänk att det är dags för sommarlov igen. Och
visst ska det bli skönt med lov men samtidigt tråkigt att inte få träffa sina svenskatalande
kompisar på söndagarna.
Vi började som vanligt läsåret med att samlas i Farrel Mc Whirter Park för att träffa nya
fröknar, nya och gamla kompisar. Vi lekte lekar, gick tipspromenad, grillade korv och nu
avslutar vi året genom att samlas till sommarfest på SCC med saft och jordgubbstårta. Vi har
hunnit med mycket under året. Vi har firat lucia både på Nordic Heritage Museum och på
skolans julfest där tomten dök upp med säcken full av påsar till alla barn. Vi fick också besök
av barnbandet Longkalsong från Göteborg som sjöng och spelade för oss. Väldigt spännande
och roligt även för föräldrarna. Men viktigast av allt är ju att vi har träffats tre söndagar i
månaden för att prata, läsa, skriva och en hel del annat. Skolan har en sprudlande grupp barn
som kommer till skolan när de är lediga från sin vanliga skola på söndagar. Det är väl
fantastiskt! Och fler vill börja. Vi har en ständigt växande kö med små barn som vill ha en plats
och vi hoppas såklart att vi ska kunna ge plats för alla till hösten.
Nytt för i år har varit att vi har köpt in läroböcker från samma serie från lila gruppen upp till
brandgula. Det gör att det underlättar lite för lärarna och att det går ”en röd tråd” genom
undervisningen i alla skolklasser. Eftersom alla klasser använder samma serie kommer barnen
känna igen materialet från år till år.
Varje år har skolan ett tema som vi gemensamt arbetar med. I år har vi arbetat med två olika
teman parallellt, svenska djur och Boken om mig. Alla klasser har arbetat i sin egen takt och på
sin egen nivå men vi har också gjort gemensamma arbeten under året. Till hösten blir det ett
nytt spännande tema.
Biblioteket har fått tillskott i form av nya bibliotekarier och en hel del nya böcker. Det är en
otrolig tillgång för skolan att ha så många böcker, filmer och tidningar att låna ut. Vi jobbar
konstant på att fylla på och rensa ut gammalt som blivit trasigt eller inaktuellt. Våra
bibliotekarier har infört ett nytt in- och utlåningssystem som gör att hela processen ska gå
smidigare. De jobbar hårt med att alla böcker sorteras in direkt så de finns till utlåning samma
dag. Allt för att barnen ska få tillgång till så många böcker och filmer som möjligt.
I skrivande stund har friluftsdagen inte hunnit äga rum. Vi hoppas att det blir en fin dag med
solsken och nya rekordlängder i längdhoppsgropen och snabba turer på stafettbanan. Vi håller
tummarna för att regnmolnen håller sig borta!
Glad sommar,
Catharina och Charlotte
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I år har det skett stora förändringar i biblioteket när det gäller rutiner för in- och utlåning. Margret och jag har med hjälp av flera föräldravolontärer organiserat om biblioteket och infört nya
rutiner för in- och utlåning. Vi har nu bland annat elevkort och bokkort. När en elev lånar en
bok sätter vi ett av deras sex boklånekort med elevens namn i lånefickan och bokkortet sorterar
vi in i kartoteket. På det här sättet kan vi direkt se vilka böcker en elev har hemma och när de
lånat dem. Tack vare de nya rutinerna hoppas vi kunna hålla bättre ordning i biblioteket och få
tid att hjälpa barnen att låna böcker som passar dem bättre.
Under terminen får barnen låna 2 böcker/tidningar per vecka och under sommaren får alla barn
ha upp till 6 böcker hemma hela sommaren. Visst är det bättre att böckerna är hemma och blir
lästa än att de ligger inlåsta i ett skåp på skolan!
Nästa läsår kommer jag, Lindsay, att sköta biblioteket utan Margrets hjälp. Margret har varit en
enorm tillgång för svenska skolan både i biblioteket och som redaktör för skoltidingen, och årsboken. Tack Margret för allt ditt arbete med biblioteket, tidigare skoltidningar och årsboken
mm som du gjort för skolan! Alla ni föräldrar som är intresserade av att hjälpa till i biblioteket
nästa termin och samtidigt lära känna era barns gulliga klasskamrater, som kommer och lånar
böcker är välkommna att skriva upp er på valfri dag på voluntärlistan. Listan kommer jag att ha
tillgänglig i biblioteket de första veckorna av nästa termin.
Jag ser fram emot att se er alla efter sommaren!
Lindsay

Nivå på böcker som är lämpliga för barnen
(1 Extralätt till 5 svårt)
1. `Extralätt att läsa` serien med bara versaler.
2. `Lätt att läsa` serien Helena Bross
3. Lasse-Maja serien av Martin Widmark
4. Nelly Rapp serien av Martin Widmark
5. Ungdomsböcker ex. Laura Trenter
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Ljusröda gruppen
Lärare
Assistenter
Ljusröda elever

Irene Kimblad
Erica Johansson
Amanda ,Anna, Alex, Ava, Bella, Claire, Oskar, Linnea, Liivika,
Magnus, Magnus, Matilda, Pascal, Ruben, Sofia.

I ljusröda gruppen leker och busar vi bara.
Det är assistent Erika och jag, fröken Iréne, som hjälps åt med den här gruppen i år. En härlig
grupp på 15 barn som träffas några timmar nästan varje söndag.
I början var det blyga barn, men nu har det lossnat och alla känner sig trygga. Detta märks så
väl när föräldrarna ska lämna sina barn. Förut var det stora tårar utmed kinderna men nu är det
ett STORT leende. Härligt att se när barn utvecklas!
Varje gång börjar vi med en samling där vi läser en saga. Vi pratar om sagan och det leder
genast ut i sidospår av barnens egna berättelser. Vi kan sitta och prata nästan hur länge som
helst. Nästa uppgift i samlingen är att sätta upp sin egen bild på ’’snöret’’, vi räknar hur många
vi är i gruppen och pratar färger på kläder, byxor eller kjol, skjorta eller blus.
Men efter ett tag blir det myror i brallan och vi leker björnen sover. Alla får springa av sig. I
början vill ingen vara björn så fröken Irene får vara det, men sen verkar det så spännande så
plötsligt har vi väldigt många små björnar. Tänk er klassrummet fullt av björnar, oj vad det är
härligt att få springa och skrika, lite otäckt är det också.
Tillbaka i samlingen är det dags för hemliga påsen. Varje barn tar med någonting på veckans
bokstav. Det är alltid lika spännande att se vad man får upp ur påsen. Efter det är det lek och
pyssel. Alla föräldrar turas om att ta med pyssel och fika. Vi har haft jättebra pyssel och
smaskigt fika, det har blivit tusenfotingar, armband, sniglar, blommor och tavlor. Tack alla
föräldrar för hjälpen.
Sen lägger vi pussel, bygger träjärnväg, lego, ritar och klär ut oss. I den fria leken blir det stor
aktivitet och det är så kul att få vara med och prata med barnen.
Varje gång så går vi upp till biblioteket, där man får låna en bok och en film vilket uppskattas
av alla elever.
Vi avslutar med en samling där vi gör ramsor, sjunger och pratar om vad som har hänt under
dagen och de sista 10 minuterna kommer alla föräldrarna in för en gemensam sångstund. I
början av terminen sjöng vi ’’Krokodilen’’, men nu när alla barnen kan den så har vi bytt till
’’Var bor du lilla råtta’’. Be era barn sjunga för er. Jag är säker på att de kan båda sångerna nu.
Det sista vi gör är raketen och då tar vi i så taket lyfter.
Tack till Erika, vår assistent, alla föräldrar för att jag får ha Era barn, fika och pysselansvariga,
och alla kollegor .
Glad sommar önskar Fröken Iréne
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Mörkröda gruppen
Lärare
Assistenter
Mörkröda elever

Linda Ström
Erik, Marie och Anneli
Adam, Annika, Axel, Bella, Emma K, Emma L, Erik, Meya, Johan,
Oliver , Oskar, Samuel, Simon, Viktor och Vincent.
Mörkröda gruppen – vi kan allt!

Inför vårterminen ombildades röda gruppen och de äldre barnen fick flytta upp en trappa med
fröken Linda Ström och assistenterna Marie Hjertenstein Winjum, Erik Novac och Annelie
Gustafsson. Med 15 barn, istället för 30, i gruppen fanns det utrymme för att låta hela personligheten blomstra. I djurens tecken kan man väl säga att det var lite som att släppa ut
fyraåringarna på grönbete.
Som fyraåring har man mycket att prata om och mycket man vill göra. Tillsammans gjorde vi
upp en lekplan för terminen. ”Camping, flyga flygplan, åka snabba båtar, fiska...” var en del av
de önskemål som kom upp.
Sagt och gjort. Lektionen efter kom tältet in i klassrummet. Barnen hade packat för en utflykt.
Vi hade flytvästar, fiskespö, sovsäckar, kuddar, pyjamas och allt annat man behöver för en
campingtur. Eller - vi trodde vi hade allt. När tältet packades upp visade det sig att Fröken
Linda hade glömt tältpinnarna som håller uppe tältet! Det fick bli tältkoja istället med hjälp av
stolarna i klassrummet. Vi lärde oss snabbt att luta sig mot väggarna kan vara förödande – eller
otroligt roligt! Några veckor senare fick vi sätta upp tältet på riktigt när vi byggde björnide för
temadagen. Ja, du läste rätt. Barnen satte upp ett sexmannatält med lite hjälp från lärare och assistenter. Oj, vad mysigt det blev att sitta med ficklampa med alla nallebjörnar inne i tältet och
läsa bok. Vi bjöd in våra gamla kompisar från ljusröda gruppen så de också kunde vara med...
men bara en liten stund...
Litteratur
Förutom Bu och Bä, Lilla Anna, Spöket Laban så har det smugit in några nya böcker i klassrummet. Vi läste vår nya favoritbok ”Nafsande Nuffror”, en bok med olika djur som poppar ut
ur sidorna. Varje sida har en siffra och en räknegåta inlagd i berättelsen. Den satte fart på alla,
inklusive de blygaste barnen. Vi räknade och räknade. Hur många flugor fanns det på tungan?
Hur många fiskar simmade i delfinens mun? Hur många betar har elefanten? Tänk det fanns
t.o.m en slända så vi kunde jämföra den med sländan som man spinner med som vi använde när
vi pratade om får. Barnen lärde sig snabbt sagan utantill och turades om att ”läsa” tillsammans
med sina kompisar.
Röda gruppens favoritböcker: Lilla Anna och Långa Farbrorn, Bu och Bä, Nafsande Nuffror,
Lilla Spöket Laban och Det förtrollade skeppet.

Fortsättning s.12
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Traditioner och tema
Djur, semlor, Påsk, fika och konserter, allt är saker som man måste få uppleva – med alla sinnen, eller hur! Fikapausen har en stor roll i vår undervisning. Vi hjälps åt att duka och tittar på
allt som ställs fram, ser till att räkna så det räcker till alla. Varje dag när vi går och tvättar
händerna smyger vi förbi föräldrar i foajén. Vi låtsas att de är björnar och ännu så länge har vi
klarat oss. Vi är duktiga på att smyga! Under fikat diskuteras allt. Som t.ex att någon har en
mormor som har jobbat på godisfabrik. En fröken har vuxit upp i en stad som tillverkar kex,
eller heter det ”tjex”? När det var semledax tillverkade vi våra egna semlor och sedan åt vi dem
med HELA ansiktet! Det smakar ju så mycket godare då! Efter fikat säger vi en tackramsa och
eleverna rimmar hej vilt. Det här är ett litet smakprov hur det kan låta:
”Tack för maten den var go’, mitt på bordet stod en ko”
”Tack för maten den var bäst, under bordet sov en häst”
”Tack för maten vilket party, den var det fart i”
Musik
Våren har gått i djurmusikens tema. Krokodil i bil, Lille Katt är bara några exempel på låtar vi
sjunger ofta. Genom melodin av Björnen sover har vi lärt oss vad djurfamiljerna heter.
”Mamma Tacka, Mamma Tacka och lilla bebis lamm, Stora pappa Baggen...”
”Mamma Stoet...lilla bebis Föl, stora pappa Hingsten”
”Mamma Sugga, lilla bebis K..., stora pappa G...” Ja, kan ni fylla i? Om inte, fråga fyraåringarna, de vet!
Vi älskar vår Krokodil i Bil och nu har vi fått ett nytt kärleksförhållande till Longkalsongerna.
Vi kan minsann rocka loss på konserter nu när vi snart ska få sommarlov.
”Badbadbadbadvakt...”. ROCK ON LONGKALSONG!!!
Sist men inte minst så har vi dagens höjdpunkt, Hemliga påsen! Varje vecka tar barnen in ett
föremål som börjar på eller har någon anknytning till veckans bokstav. Det har varit allt från
flytvästar, hovkratsar, nallar, ormar, rosor, rockringar en riktig slända att spinna med... Med
blandade dialekter bland lärare och assistenter har eleverna fått lära sig att uttala orden på
föremålen med varierande uttal. Det har varit ”rrrrrrr”oligt och ”sj”ukt bra!
Nu är det snart sommarlov och till hösten börjar många av barnen kindergarten. Med en mer
intensiv amerikansk skolgång ställs svenska skolans familjer inför nya utmaningar.
Tvåspråkighet är en gratisgåva som många av barnen har fått från födseln men att bibehålla den
är en gåva som föräldrarna ger varje dag! Som lärare (och mamma till två större tvåspråkiga
barn) vet jag vad som krävs att hålla ett minoritetsspråk levande. Föräldrarna i röda gruppen är
mina största idoler. Svenskan bland barnen är otrolig stark trots (eller kanske tack vare?) att majoriteten av barnen i röda gruppen är födda i USA och har en engelsktalande förälder. Hatten av
för er alla och lycka till inför de kommande åren.
Tack alla underbara föräldrar, assistenter, fika- och pysselansvariga, rektorer, lärarkollegor och
hela styrelsen för det underbara samarbete och glädje som sprids på skolan.
Glad sommar önskar Fröken Linda!
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Lila gruppen
Lärare
Assistent
Elever

Charlotte Brekkan
Sofia Johnsson
Abigail, Amelia, Annika E. Annika G., Christofer, Elsa, Emma G., Emma S., Erik,
Johan, Johanna, Julia, Linnea, Lisa, Nika, Oliver,

Lila gruppen är en härlig grupp på 16 barn fördelat på 12 flickor och 4 pojkar. Trots att
pojkarna är betydligt färre kämpar de på att höras minst lika mycket som flickorna. Det är ett
otroligt glatt gäng som trillar in på söndagmornarna. Mest av allt skulle de vilja slippa jobba
utan bara leka, busa och framför allt prata.
Varje lektionstillfälle börjar vi med att ha samling och då får alla chansen att prata. Alla får
börja med att svara på enkla frågor så som vad de har ätit till frukost, hur de kom till skolan,
vad det är för väder ute... Det slutar ofta med att barnen frågar varandra frågor och alla berättar
något för gruppen. Vi ägnar mycket tid åt att prata om veckan som varit, alla har ju gjort något
som är tråkigt eller roligt. Det är ett bra sätt att lära sig nya ord, få flyt i språket och våga prata
inför gruppen.
Dagens höjdpunkt är saga och mellanmål. Vi brukar hinna med både tre och fyra sagor
varje gång. Vi börjar med att titta igenom mellanmålen och passa på att lära oss lite nya frukter
och annat smaskigt. Åh så gott det är att ha picknick på golvet, det känns nästan som en utflykt
varje vecka. Sagorna vi läser innehåller alltid bilder och vi försöker blanda alla typer av böcker.
Det är skönt att kunna titta på bilderna och få lite extra stöd om man är lite osäker på orden.
Och dessutom ger bilderna oss mycket att prata om när vi läser.
Vid varje tillfälle jobbar vi med våra teman på något sätt. Eftersom det är jättejobbigt att
skriva så har vi koncentrerat oss på att prata så mycket som möjligt. Vi har läst om djur, tittat på
bilder och ritat. Boken om mig har för oss handlat mycket om att berätta om oss själva. Vi har
pratat om hur våra familjer ser ut, vad vi tycker om att göra, favoritmat, älsklingsglass,
favoritsak, hur vi firar olika högtider och om vi har några familjetraditioner osv.
Varje vecka jobbar vi med en ny bokstav. Vi sitter alla tillsammans och samlar ord som
börjar på veckans bokstav eller har den bokstaven i sig. Sedan jobbar alla i sin egen lilla
bokstavsbok, så mycket man orkar och känner att man vill. Alla brukar göra de första sidorna
men sedan kan det bli lite svårt och klurigt.
Som vanligt jobbar vi med att öka på vårt ordförråd. Vi har tränat lite på färgerna igen, vi
klämmer in räkneord här och där, vi har pratat om klockan, datum, årets månader och
årstiderna. Och självklart får alla tillfälle att låna böcker och filmer på biblioteket varje vecka.
Tursamt nog är det så nära så vi lätt kan smita ut utanför dörren.
Det sista vi gör är att leka en eller flera lekar. Trots att vi provat en hel del olika så har vi
några riktiga favoriter. Hunden och benet går aldrig ur tiden och Fruktsallad varierar vi i
oändlighet med frukter, bär, grönsaker, djur. Och använder vi djur blir det ju såklart djurpark
eller zoo.
Ha en riktigt skön sommar,
Charlotte Brekkan
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Ljusblå gruppen
Lärare
Assistent
Elever

Catharina Lundin
Carina Hurtig Boczar
Annika, Anton, Daniel, Elsa, Evin, Harris, Irene, Jacob, Lars, Leo, Markus.

Tänk vad fort tiden går när man har roligt. Läsåret är ju nästan slut när jag skriver dessa rader.
Barnen i ljusblå gruppen har utvecklat sin svenska mycket under det gångna året. Det som är
roligast är att alla i gruppen har börjat läsa och förstår vad de läser på svenska! Varje
lektionstillfälle har barnen övat sin läsning i vår arbetsbok, själva försökt läsa och förstå vad
det är de ska göra. I början av läsåret var detta jättesvårt för alla. Carina och jag hade fullt upp
med att gå igenom vad det stod i instruktionerna. Jag kopierade sidorna i boken och tejpade upp
dem på tavlan och gick igenom. Efter jul har jag helt slutat med detta. Alla barnen får själva
hitta dagens bokstavssida i boken och själva försöka klura ut vad de ska göra. Självklart hjälper
jag och Carina fortfarande till, men på en helt annan nivå än i början av året. Det är bra övning
för barnen att läsa och jobba i arbetsboken. Gör gärna klar den över sommaren!
Alla barnen verkar ha gillat årets två teman: boken om mig och svenska djur. I början av året
hade vi mer fokus på boken om mig, under senare delen av året har djurtemat tagit över alltmer.
Varje vecka har vi tittat på en svensk djurfilm, vanligtvis från Bolibompa. Det är uppskattat.
Sedan brukar vi prata om veckans djur, svara på lite frågor om det och kanske göra något
djurpyssel. Vi har hunnit med flera tipspromenader där barnen svarat på frågor om djur samt
tittat på de äldre barnens utställning om svenska djur. Mest uppskattat var nog när jag tog med
en liten rävunge till klassen!!!
Nytt för i år är att barnen har fått lite läxa varje vecka. Det är har gått bra för de allra flesta att
göra den. Det är bra att försöka vänja barnen (och föräldrarna =) vid att göra lite svensk läxa
varje vecka. Läxan är enkel och går fort att göra det är bara ett nytt moment för alla. Tack alla
föräldrar som tagit sig tid och gjort läxan med sina barn och tack alla föräldrar som varit med i
klassrummet och hjälpt till. Det betyder mycket för era barn och ha er där och det har varit en
jättebra hjälp för mig och Carina.
De allra flesta barnen i gruppen har varit tillsammans sedan röda gruppen och känner varandra
väl! Det gör det lättare och roligare att komma till skolan. En sak som vi kämpat med till och
från i klassrummet är att alla ska tala svenska med varandra. Det är svårt för några ibland, det är
ju så mycket enklare att prata engelska... Alla föräldrar i ljusblå gruppen måste prata, prata
svenska med sina barn hela sommaren så kommer fröken i mörkblå gruppen bli glatt överraskad
i september!!!
Ha en skön sommar, Kram Catharina
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Ljusblå grupp
Bilder: Catharina Lundin
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Mörkblå gruppen
Lärare
Catrine Kizis
Assistenter
Lukas Ekström och Brittany Lewis (Våren)
Elever
Amalie, Amanda, Anna-Carin, Christoffer, Ella, Elsa, Gilliam, Gunnar,
Hedda, Isabelle, Johanna, Johannes, Jonathan, Sebastian, Selma, Sophie, William
Vi började som vanligt vårt skolår med ett besök och friluftsdag på Farrel-McWhirter Park. Det
var en underbar dag med namnlekar, tipspromenad och fri lek. Många i vår grupp känner
varandra sedan tidigare, men vi hade några nya tillskott till gruppen.
Som tema under höstterminen hade vi ”boken om mig själv”. Nästan vid varje lektionstillfälle
arbetade barnen med olika uppgifter om sig själva. Det blev ett ganska varierande resultat
eftersom flera av barnen var borta vid ganska många tillfällen. För dem som var där blev det
dock en fin bok med egendesignad framsida att spara och kunna titta tillbaka på senare.
Under början av höstterminen introducerade jag det gamla svenska barnbandet, Electric Banana
Band. Ur deras repertoar valde jag låten ” Min Pyraya Maya” att arbeta med grundligt. Vi läste
texten högt och tyst, övade enkla ord och svåra ord, diskuterade meningen av vissa ord och
sjöng den förstås en massa gånger. Den var helt klart en favorit hos barnen.
Det har varit lite ”drop in” den första kvarten av varje lektion. Det blev ett utmärkt tillfälle för
fri skrivning. Barnen fick varsin skrivbok, i vilken de fick skriva vad som helst. Det behövde
inte vara rättstavat eller ha någon djup mening. Det enda kravet var korrekt svenska. Vissa
skrev en hel del, andra inte så mycket. Efter man skrivit skulle det läsas för en vuxen. Det blev
för flera av barnen den första friare skrivningen på svenska, utöver enstaka ord.
I november hade vi det årliga besöket på Nordic Heritage Museum. Där skedde också
luciaträning inför det stora luciatåget på NHM, där våra barn för första gången fick vara med
och delta. I december hade julpyssel, där vi tillverkade en julstjärna som var riktigt tjusig. Sen
kom den efterlängtade julavslutningen med långdans, lussekatter och tomten.
Efter jullovet fick vi vår nya assistent Britt. I och med detta kunde jag sätta igång ett läxprojekt,
där man på en ring fick hem det som man behövde öva mer på. Bokstäver, ord, j-ljudet (i
nämnd ordning). Britt har kunnat testa varje barn varje gång och på så vis har vi ganska lätt
kunnat kartlägga utvecklingsnivån hos varje barn.
Nu satte vi också igång ett tema som passade våra barn som handen i handsken. DJUR. Vi
startade i januari med att inleda varje lektionstillfälle med att i skrivböckerna skriva ned
förkunskaperna om ett visst djur. Sedan fick varje barn säga vad de visste om djuret. Efter det
tittade vi på en liten faktapresentation om samma djur på ”Myror i Brallan”. Slutligen fick
barnen tala om vad de lärt sig. På så vis gicks de vanligaste svenska vilda djuren igenom och vi
lärde oss alla en hel del.
Sedan var det dags att välja ett eget djur att forska om. Barnen fick själva leta 5-10 fakta om sitt
djur. När dessa var godkända fick de skriva sina kladdar. När de var skrivna gicks de igenom
med varje barn. Riktiga meningar och korrekt svenska skulle det vara. Stavningen är vi däremot
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inte så supernoga med ännu. Slutligen fick alstren renskrivas och fin bild ritas till. Resultatet
blev fantastiskt. Alla jobbade av hjärtans lust. När detta skrivs har inte slutspurten på projektet
gjorts än, men vi kommer att visa det för våra skolkamrater och föräldrar på skärmar i foajén
inom kort. Som sommarpresent kommer varje barn att få en bok om de vanligaste vilda svenska
djuren gjord av mörkblå gruppen.
Parallellt med temaarbetena hann vi med att göra kompletterande bokstavsarbete framför allt
vokalerna, höger-vänster, ordningstal, veckodagar, månader, läsa Lasse-Maja mysterieböcker
till mellisen, substantiv, adjektiv, verb, flyttfåglar och klockan. Jag tycker vi kan klappa oss
själva lite på ryggen, eller vad tycker ni?
I mars hade vi på hela skolan en temadag om djur. Då fick barnen bland annat gå tipspromenad,
spela djurspel och jobba i arbetsblad om våra svenska djur. Det blev ett trevligt tillskott till vårt
vanliga djurarbete.
Så kom våren och påsken. Vi förkovrade oss om varifrån alla våra svenska påsktraditioner
kommer, genom att titta på ett tema påsk Bolibompaprogram. Alla som sett programmet fick
berätta om något de lärt sig och övriga fick berätta om något speciellt de gör på påsken. Jag
läste ett par ”riktiga” påskkäringberättelser som jag i efterhand undrar om de gav mardrömmar.
Vi tillverkade också påskägg/ kycklingar.
I maj fick vi besök av den svenska barnrockgruppen ” Longkalsong”. Vi hoppas att vi i
framtiden får tillfälle att se fler svenska barnartister på svenska skolan, för det var en fantastisk
upplevelse.
Året har varit underbart. Gruppen har fungerat utmärkt och jag känner att barnen vuxit både i
sin svenska, mognad och storlek.
Glad sommar,
Mörkblå grupp
Bild: Catrine Kizis
Fröken Catrine
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Gula gruppen
Lärare
Assistenter
Elever

Sara Lalloo
Brittany Lewis (I höstas) och Anna Stockbring (hela våren)
Emma, Freja, Hanna, Johan, Lina, Linnea, Markus T, Simon

Nu närmar det sig med stormsteg – sommarlovet! Ytterligare ett år har rusat förbi och eleverna i
gula gruppen får en välförtjänt paus. Oj, vad de har jobbat bra i år! Läs & Tänk-boken är
fullskriven, böcker är färdiglästa, korsord lösta och dikter skrivna, allt medan svenskan bara
blivit bättre och bättre. Och så Boken med stort B förstås. Efter ett helt års jobb har de nu
författat en egen bok: Boken om mig. Tänk vad kul det kommer att bli att ta fram och läsa den
om några år och bli påmind om sina gamla klasskamrater, eller se hur stora fötter man hade och
hur ens drömrum såg ut. Och vad roligt det var att göra den!
Utöver själva svenskan försöker vi få med så mycket svensk kultur vi bara kan på skolan. I år
har vi förstås firat lucia, vi har läst de två första böckerna om ett mysterium i Gamla stan (det
visade sig att många har egen erfarenhet av Vasamuseet, Gröna Lund m.m.), vi har haft
friluftsdag och pratat jul och påsk, och i år hade vi dessutom turen att få besök av musikgruppen
Longkalsong. Under våren hade vi ett längre arbete om vikingar och asagudar då vi bland annat
tillverkade egna runstenar och fick låna en kista med vikingaföremål från Nordic Heritage
Museum. Under arbetet med Boken om mig gled vi in på svensk geografi och plötsligt kunde vi
en hel del om både landskapsdjur, städer och sjöar också.
Nu skulle jag vilja skicka en svensk försommarbukett med syrener och liljekonvalj till alla
barnen i gula gruppen. Tack för ett riktigt roligt och lärorikt år! Hoppas att ni får ett långt och
härligt sommarlov med sol och bad och spännande, roliga böcker!
Sommarhälsningar från Sara

“Boken om
mig”
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Gula och Brandgula gruppen
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gruppen

Pia Nyström
Anna Lovell
Anne-Sophie, Caroline, Clara, Ella, Julia, Linus, Nicklas, Simon, Sofia,
Sophie och Stephanie.

Så har snart ett helt läsår gått och oj vad tiden har flugit iväg. Det känns som om det var igår
som vi var i Farrel McWhither Park och ritade Toklan, lärde känna varandra och gick på
tipspromenad. Vad mycket vi har hunnit med mellan då och nu.
Innan terminen började hade vi inhandlat arbetsböcker så att alla eleverna för första gången på
länge skulle få ha sina egna böcker att skriva i. Det var lite tröttsamt som det var tidigare att
sitta dagen innan och printa ut svartvitt material att jobba med varje gång. Böckerna heter Läs
och Tänk och vi har nästan hunnit jobba igenom dem. Det har varit nyttigt för eleverna att jobba
med mer formell skolsvenska för att bredda den vardagssvenska som de möter hemma.
Arbetsuppgifterna har varierat i svårighetsgrad, men alla har klarat av dem med lite hjälp. Vi
har alltid försökt att gå igenom uppgifterna tillsammans efter att vi har avslutat ett kapitel och
ibland har det varit härliga diskussioner varför man har svarat lite olika.
Trots det fina inköpta materialet så visade det sig att det material som har varit allra roligast att
jobba med i år har varit det som vi gjorde själva, nämligen ”Boken om mig”. Vad eleverna har
jobbat! Det finns inte en enda som inte har gjort läxan till ”Boken om mig”, under terminen.
Tänk vad trögt det har varit ibland under tidigare år att göra den där läxan, men i år.........inga
problem. Eleverna har inte bara skrivit och satt in i sina bokmappar utan de har delat med sig
till sina kamrater om berättelserna om sig själva. Många gånger har de fått presentera vad de har
skrivit ner till ”Boken om mig” under samlingen som vi har först när vi träffas vilket har gjort
att alla har lärt känna varandra ännu bättre.
”Boken om mig”, innehåller all möjlig information, om hur man var som liten, sitt namn, sin
familj, sitt hus och rum, skola, kompisar, amerikanska/svenska hemstad och annat som kan vara
roligt att läsa om när man blir äldre. Informationen har blandats med fina kort och teckningar,
som gör böckerna väldigt personliga. Eleverna har även inkluderat dikter om de olika
årstiderna, höst, vinter, vår och sommar. Nu sist blev de t.o.m entusiastiska när vi kom på att vi
hade glömt att göra sommardikten. Det hade jag aldrig förväntat mig.
Under våren har vi kompletterat ”Boken om mig” med att jobba med Sverige, där eleverna fick
jobba med det svenska landskap som man kände att man hade koppling till. Det ritades
blindkartor, färglades landskapsvapen, landskapsblommor och landskapsdjur. Det hela
avslutades med en temadag där eleverna fick forska om ett valfritt landskapsdjur som de sedan
fick redovisa för klassen. De fina informationsbladen som eleverna sammanställde om sina djur
visades upp som en liten utställning nere i entrén för de övriga eleverna och föräldrarna.
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Vi har även hunnit med att jobba med vikingagudar under våren. Eleverna har lärt sig om
Asgård, Midgård, Oden, Tor och några andra vikingakaraktärer. De har även läst och jobbat
med vikingamyter om hur jorden kom till. Dessutom fick vi låna en vikingakista från Nordic
Heritage Museum och eleverna fick en presentation av de olika vikingaföremål som fanns i den
av gula gruppens assistent, Anna.
Vikingatemat avslutades med att eleverna fick göra eget papper som såg ut som
tvådimensionella runstenar. Dessa fick de sedan dekorera med ett eget runmedelande och
rundekorationer, som de skrev och ritade med rödpenna. Ingen av oss hade kunnat föreställa sig
hur lyckade dessa runstenar skulle bli. De gjordes som ett experiment då ingen av oss hade gjort
det förut och resultatet blev långt över förväntan!
Avslutningsvis vill jag tacka alla fantastiska elever som har gått i Brandgula gruppen i år. Ni
ska ha en stor eloge för allt det fina arbete som ni har lagt ner det här läsåret och jag hoppas att
ni precis som jag har märkt hur mycket bättre ni har blivit, under den här tiden, på att uttrycka
er på svenska på i tal och skrift.
Glad sommar alla barn och föräldrar i brandgula gruppen önskar Pia och Anna.

“Boken om mig”
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“Boken om mig”, innehåller all möjlig information, om hur
man var som liten, sitt namn, sin familj, sitt hus och rum,
skola, kompisar, amerikanska/svenska hemstad och annat som kan vara roligt att läsa om när man blir äldre.
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SWEA Seattle
Swedish Women’s Educational Association, är en global ideell förening för svenska och
svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands. Läs mer om att vara medlem i
Swea Seattle: http://www.sweaseattle.org
Swedish Cultural Center
Vi har haft våra lokaler här
hos Swedish Cultural Center i
alla år. Hyran är mycket förmånlig för oss som skola och
vi uppmuntrar er att privat
stötta deras verksamhet. Vi
kan som skola inte bli
medlem men ni som privatpersoner kan. De har
medlemskap, aktiviteter som
luncher, pannkaksfrukost,
happy hour och annat trevligt.
Mer info finns i lobbyn eller
kontakta:
Kristine Leander

Svenska Skolföreningen i Seattle

Uppdrag utanför Styrelse
Rektor
Charlotte Brekkan,
charlotte@brekkan.com
Catharina Lundin,
catarina.lundin@hotmail.com
Bibliotek
Lindsay von Juhlin,
lindsayvonjulin@gmail.com
Margret Roobol,
mroobol6@comcast.net
Valberedning 2011-2012
Susanne Wagner-Fischer
Annika DiJulio
Luciakläder
Anna Mikhels, anna@group3.us
Andreas Gardeback,
andreas@gardeback.com

kristine@swedishculturalcenter

Swedishculturalcenter.org
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Friluftsdag i Farrel McWhirter Park,
11 september 2011
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Lucia på Nordic Heritage Museum,
5 december (inga bilder) & Lucia vid julfesten
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Teater Longkalsong,
13 maj 2012
Sponsrad av SWEA Seattle
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Friidrottsdag , 3 Juni 2012
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är DU intresserad av att vara skolans nya kassör ?
Kontakta valberedningens Annica (sundetsparla@ymail.com) eller
Susanne (familyfischer@comcast.net). Du kan även kontakta Annica
eller Susanne om du inte är nöjd med valberedningens förslag och
vill diskutera alternativ.
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Svenska skolan söker ny redaktör
Efter flera år av idogt arbete med skolans tidning och årsbok har Margret
Roobol bestämt sig för att det efter sommarens nummer/årsboken 2012 (som
kommer ut i samband med våravslutningen) är dags att låta någon annan ta över.
Margrets insatser har varit mycket uppskattade, och hon kommer lämna ett stort
hål efter sig. Tack Margret!
Därför finns det nu möjlighet för den som är intresserad att ta över som redaktör när Margret slutar. Styrelsen ser gärna att den nya redaktören börjar med
att fundera över vad det finns för alternativ till det format vi har idag. Framför
allt vill vi att man undersöker olika möjligheter för digital publicering på nätet,
till exempel i blogg-format, på Facebook, eller liknande. Detta har bland annat
fördelarna att nytt material kan publiceras när som helst, det är lätt att översätta
materialet med hjälp av till exempel http://www.microsofttranslator.com så att
även engelskspråkiga föräldrar kan läsa materialet, man slipper
(förhoppningsvis) omständig formattering genom att använda mallar, osv. Man
kan också tänka sig att de äldre barnen kan skriva inlägg som del av skolarbetet.
För den som är intresserad av kommunikation så finns här alltså stora
möjligheter att skapa något helt nytt. En möjlighet är förstås att fortsätta med
nuvarande format - vem vet, när allt kommer omkring kanske det trots allt är det
som är bäst (hur man nu definierar "bäst"). Det är hur som helt högt i tak vad
gäller formatet på skolans kommunikation framöver!
Redaktionen består av redaktören, en av lärarna, och styrelsens tidningsansvarige. Jobbet som redaktör är obetalt.
För mer information, hör gärna av dig till styrelsens tidningsansvarige,
Anneli Gustafsson - anneli@cellfish.se
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Svenska skolan ur en förälders perspektiv

Läsåret 2011-2012 började som vanligt i september med friluftsdag i Farrel McWirthers Park i
Redmond. Som vanligt för Leo, vår 6-åring, som nu började tredje året på svenska skolan. Som
vanligt för mig, som stuvade in Leo och Ruben i bilen för att köra över bron. Men inte som
vanlig för Ruben - detta var första gången Ruben var med som elev. Som han hade väntat på
detta! Alltid lillebror som inte fick stanna kvar när Leos lektion började, som alltid ville sitta
bredvid sin älskade storebror och vara med precis överallt. Nu var det äntligen Rubens tur!
Leo sprang vant iväg till sin grupp under ett stort träd, och jag följde med Ruben och de andra
småknattarna. Vi lekte en stund på lekplatsen och sen var det dags för samling. Så förvånad jag
blev när Ruben plötsligt var jätteblyg! Han skulle sitta i knät hos mamma och ville knappt prata
alls. Blygheten höll i sig några veckor i klassrummet men gav till slut med sig - det fanns ju andra godingar att gosa med hos fröken Irene och Erika.
Röda gruppen tog emot en stor grupp glada 3- till 5-åringar, som efter en termin delades upp i
ljusröda och mörkröda gruppen. De mindre grupperna gjorde att alla kunde lära känna varandra
bättre och de äldre barnen fick tillfälle att koncentrera sig på sina aktiviteter.
I ljusröda gruppen är det mycket lek, sång, och bokläsning. Mellis är också en höjdpunkt, och
det här med att låna egna böcker från biblioteket är väldigt spännande. Det bästa är naturligtvis
att allt sker på svenska. Rubens ordförråd och självförtroende har vuxit stadigt under året som
gått. Han tycker jättemycket om skolan och hittar på alla möjliga saker att ta med sig till hemliga påsen. Att saken ska börja på dagens bokstav tycker han är mindre viktigt; polisbilar och
brandbilar är ju det bästa som finns.
Uppe på första våningen har även Leo gjort stora framsteg som försteklassare. Hos fröknarna
Catharina och Carina har han mognat och lärt sig jättemycket svenska.
Catharina flyttade upp till ljusblå gruppen från den lila, vilket innebär att den större delen av
gruppen nu har varit tillsammans i 2 år. Det har varit jättebra att ha den konstanten. och eleverna har lärt känna varandra väl. (Nästan som när jag gick i lågstadiet i Sverige och man gick i
samma klass med samma lärare i flera år.)
Ljusblå gruppen har jobbat med läsning, bokstavsboken, djur och pyssel. De har även jobbat
hårt med ett speciellt projekt: Boken om mig. Varje vecka har de haft en lagom stor läxa: läsa
en stencil och skriva svar på frågor om texten; läsa en Pixi-bok och skriva och rita svar om vad
boken handlade om; samt titta på veckans djurfilm.
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Själv har jag haft äran och nöjet att hjälpa Margret i biblioteket flera gånger under året. Jag har
alltid gillat att läsa och sortera, så det lät som ett bra tillfälle. I biblioteket har jag fått hjälpa till
med att införa ett nytt och smidigt utlåningssystem, och vi har jobbat med att ge barnen mer
hjälp med att låna rätt böcker. Vad som dock har varit roligast har varit att sitta i utlåningsstolen
och träffa alla barn! Vilka härliga barn vi har på skolan, i alla åldrar! Arbetet som sker på skolan är så viktigt. Det är något väldigt speciellt som sker varje söndag, det syns i ansiktet på barnen, lärarna, och på oss föräldrar.
Svenska skolan har sedan vi hittade den en inneburit en förankring till Sverige som jag hade
saknat och en chans för mina barn att inte bara få hjälp med svenskan, men även att träffa andra
svenska barn och lära sig mer om Sverige. Mina barn är födda i USA och min man är amerikan,
så svenska skolan är livsviktig som stöd för att barn ska lära sig svenska och för att jag ska hålla
mitt modersmål levande. Även min man har gått på svenskakurs på svenska klubben för att
kunna hänga med. Det är fantastiskt att se vilka framsteg vi gjort som familj vad gäller svenska
språket.
Nu ser vi fram emot den årliga friluftsdagen och den alltid rörande och imponerande skolavslutningen!
Ett stort tack till alla lärare, assistenter, volontärer, föräldrar, styrelsen, och sist, men inte
minst, ett stort tack till alla barn. Vi älskar svenska skolan!
Rebecka Churchil
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Datum för skolstart: 16 september 2012
Denna årsbok gjordes av:
Redaktionen:
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Ansvarig utgivare:
Mikael Kvart
Korrekturläsning:
Sara Lalloo
Vi tackar för alla insända
bidrag !
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