
I väntan på sommaren   30.4.2015 

  

Sommaren närmar sig med stormsteg och tiden går fort! Det är inte många veckor 

kvar till det efterlängtade sommarlovet. Det känns kanske lite avlägset just nu när vi 

alla har enormt mycket att göra men tiden brukar gå ännu snabbare när kalendern är 

fullbokad och man har mycket att tänka på (alla pappershögar och ogjorda arbeten 

ur en positiv synvinkel J ). 

Majmånaden är en festlig månad, en månad späckad med fest, en månad med smak 

av sommar, sol och värme. Och det hinner hända mycket i en svensklärares liv – 

många kurser som slutar, massor med språkgranskningsuppgifter, hyllor och 

arbetsbord som ska städas, man måste börja planera inför nästa läsår….Listan är 

lång men samtidigt känns det skönt att man än en gång har klarat sig genom den 

mörka årstiden , att man fortfarande kan känna glädje över sitt arbete, att arbetet 

känns meningsfullt. Vi vet alla att vi inte har världens lättaste jobb men kanske ett av 

de mest givande. Det handlar inte bara om att undervisa i svenska utan jag anser att 

vi svensklärare vid yrkeshögskolor har en större uppgift –att ta våra studeranden 

med på en resa till en helt ny värld som det svenska språket kan öppna. 

Den festliga majmånaden börjar redan i april – nämligen med att fira Kungens 

födelsedag på valborgsmässoafton, sedan kan man fortsätta med att fira valborg den 

första maj och mors dag den andra söndagen i maj. I maj har vi också Kristi 

himmelsfärds dag, norrmännen firar syttende mai, pingsdagen infaller den 24 

maj.…Vi kan ta farväl till maj med stil i Göteborg under Vårträff 2015 och avsluta den 

sista veckan med att fira skolavslutningen och alla våra fina ungdomar på 

studentfesten/yrkesexamensfesten. 

I juni får vi så småningom fokusera på sommarblommor, sol och vila och kanske fira 

Danmarks grundlagsdag den 5 juni eller Sveriges nationaldag den 6 juni. På 

sommaren 2015 får man också välkomna en ny medlem i den kungliga familjen i 

Sverige. 

https://hoppetgruppen.wordpress.com/2015/04/30/i-vantan-pa-sommaren/


Så där ser ni – livet handlar inte bara om att jobba (som det kanske känns just nu), 

det handlar också om att fira och festa! Ha en skön vår! 

Anne Wähä, VAMK 

 


