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Fråga: Mitt barn spelar fotboll och alla matcher
är på lördagar. Går det att kombinera fotboll
med Svenska skolan?
Svar: Vi har elever som kombinerar sport med
Svenska skolan. Det går bra. Det gör inget om
de missar ibland så länge de ändå kan följa med
i och klara av skolarbetet.
Fråga: Mitt barn är inte så bra på att tala
svenska. Kan han/hon trots detta delta i undervisningen?
Svar: För att kunna delta i den vanliga undervisningen måste eleverna kunna förstå och tala
svenska. Det är viktigt att åtminstone en förälder pratar svenska regelbundet med sina barn.
För barn som inte talar svenska i hemmet erbjuder vi en nybörjarklass då vi har minst 6 elever.
För mer information om Svenska skolan i
Portland kontakta:

Svenska
Skolan i
Portland

E-mail: president@swedishschool.org
Hemsida:

www.swedishschool.org
Vänligen skicka detta till vår sekreterare:
The Swedish School in Portland
c/o Lotta Fethke
1323 SE Madison St
Portland, OR 97214

The Swedish School in Portland is a registered
non-profit organization that does not discriminate against applicants, students, or faculty on
the basis of race, color, or national or ethnic
origin.

Anmälan till läsåret
2017–2018

Svenska skolan i Portland har som mål att utveckla elevernas förmåga att förstå, tala, läsa
och skriva det svenska språket. Dessutom får
eleverna kunskap om det svenska kulturarvet
genom sång, tradition, geografi, historia och
litteratur.
All undervisning är på svenska. Barnen måste
förstå svenska och svenska måste vara ett levande språk i hemmet med undantag av Nybörjargruppen.
Undervisningen sker i Augustana Lutheran
Church, 2710 NE 14th Ave, i Portland. Vi träffas
vanligtvis de tre första lördagarna i månaden kl.
9.30-12.00. Skolåret börjar i september och slutar i början av juni. Datum för klasserna kommer att publiceras på vår hemsida så snart de
bestäms.
Föräldrar förväntas assistera läraren ett antal
tillfällen (2-4) per termin samt hjälpa till med
olika aktiviteter, t.ex. utflykter eller julmarknad,
minst 5 timmar per år.
Anmälning och skolavgift
Anmälningsavgiften är $25 per familj. Denna
avgift återbetalas ej såvida inte klassen blir inställd. Det måste vara minst 6 elever per klass
(max. 12).
Skolavgiften är $300 per elev för hela läsåret. En
rabatt på $50 ges för syskon.
Svenska Skolan får bidrag från Skolverket för
elever som har fyllt minst 6 år innan den 31 december 2017 OCH har minst en förälder som är
svensk medborgare OCH svenska måste vara ett
levande språk i hemmet. Svenska skolan ansöker om bidragen från Skolverket.

Förskolan 3-K $300
I förskolan utvecklar barnen sina grundspråkkunskaper och lär sig svenska traditioner genom
sagor, sånger, lekar, spel och pyssel. Enkla ämnen introduceras för att förbereda barnen för
nästa stadium. Barnen uppmuntras att bygga
vidare på sina tidigare förvärvade kunskaper.

Grupp 1 1:a-2:a klass $300

ANMÄLNING
Anmäl ditt/dina barn genom att klippa ut den
här sidan. Fyll i all information, även baksidan,
och skicka in den tillsammans med anmälningsavgiften. För att garantera plats för nyvarande
studenter så skall anmälan och anmälningsavgift vara skolan tillhanda den 15 juni 2017.

I denna grupp koncentreras lektionerna på att
ge eleverna grundkunskaper i läsning och skrivning. Eleverna får en arbetsbok och genom
klassarbete och hemläxor lär de sig läsa och
skriva det svenska språket. De utvecklar sin
språkförmåga och lär sig om den svenska kulturen genom sånger, lekar och spel.

Om det finns plats för ditt barn/dina barn,
skickar skolan ut en bekräftelse samt en länk
till alla skolblanketter via e-post. Skolblanketterna ska skickas tillbaka och skolavgiften ska
vara betald senast den 31 augusti 2017. Vid betalning efter detta datum tillkommer en förseningsavgift på $25 per elev.

Grupp 2 2:a-5:e klass $300

Anmälningsavgiften återbetalas endast om
plats inte kan beredas.

I denna grupp följer vi grundskolans läroplan för
svenska utlandsskolor. Läs- och arbetsböcker
anpassas till elevernas språkförmåga. I undervisningen ingår även geografi, historia och kultur.

Nybörjargrupp 1:a klass och uppåt $300
Nybörjargruppen är för de barn som inte talar
svenska i hemmet. Eleverna lär sig svenska och
svenska traditioner genom sagor, sånger, lekar
och spel. Svenska skolan erbjuder denna klass
endast om det finns minst 6 elever anmälda.
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