Nätverkskonferens på Gran Canaria september 2017
Fredagen den 22 september och lördagen den 23 september samlades de svenska utlandsskolorna
på SUFs årliga konferens. I år hade Gran Canaria nöjet att bjuda in och 85 deltagare från olika
utlandsskolor deltog. Fredagen började med ett besök på Svenska skolan i San Agustin, en skola
som startade redan 1965 i Las Palmas och funnits i de nuvarande lokalerna sedan 1994. Rektor
Josefine Karlsson och skolans ordförande Joel Green hälsade välkomna och skolans elever
guidade besökarna genom skolan. Eleverna bjöd även på sång och förskolläraren Marina
tillsammans med skolans husband sjöng bland annat en egenkomponerad version av filmen
Sällskapsresans signaturlåt ”Välkommen till våran ö”. Efter en gemensam promenad till
konferensanläggningen på hotell Gloria Palace samlades alla deltagare på taket för ett gruppfoto
innan dagens föreläsningar drog igång.

Skolans ordförande Joel Green höll inledningstal och berättade bland annat kort om Gran
Canaria. Fredagens föreläsare, Andreas Jonsson, berättade om sitt arbete med mänskliga
rättigheter och mobbingfrågor. Andreas pratade även om attitydförändring och målsättning, hur
vi kan göra skillnad och agera tillsammans med hur viktigt det är att sluta att bara existera och att
börja att leva.
En av de viktiga sakerna när utlandsskolorna ses är att diskutera aktuella frågor med varandra och
byta erfarenheter. Detta skedde både spontant under fika och middagar men även schemalagt i
grupper under fredagen och lördagen.
Efter konferensen åkte deltagarna på en guidad tur till den berömda öknen i Maspalomas och en
vacker utsiktsplats uppe i bergen. Kvällen avslutades med typiska kanariska tapas och grillat på
restaurang La Cabanita park.
Lördagen startade med att Per-Olov Ottosson från Skolverket berättade om aktuella händelser
och informerade om nya riktlinjer. Lars Bergman från föreningen Sverigekontakt redogjorde
sedan om deras verksamhet och Annica Simonsson Bergqvist representerade SUF och

informerade om svensk utlandsundervisnings förenings arbete.
Lördagens föreläsare, Anna och Ola Rosling från organisationen Gapminder, inledde med att alla
deltagarna fick göra ett test och se hur mycket de visste om hur delar av världen ser ut idag. Det
visade sig att gruppen (och de flesta andra vuxna idag enligt gapminders tester gjorda över hela
välden på över 10000 individer) inte är uppdaterade på hur världen ser ut inom vissa områden
och baserar delar av sin världsbild på gammal information. Genom statistik och grafer fick
deltagarna en uppdatering och efter att ha genomfört ett prov även ett certifikat på vad de lärt sig.
För alla som vill göra testet finns det på Gapminders hemsida www.gapminder.org.

Anna och Ola presenterade även sitt nya projekt Dollarstreet. Dollarstreet är en interaktiv sida
där man kan se ingående hur människor från olika länder bor och på så sätt jämföra
levnadsstandard. Gapminder har samlat in cirka 30 000 foton från 264 familjer i 50 länder som
bas för jämförelse, ett arbete som kontinuerligt fortsätter. Dollarstreet finns även den på
Gapminders hemsida.
Lördagen avslutades med en guidad tur genom Meloneras och restaurangbesök på Labrador i
Montana La Data.
Under söndagen var rektorerna inbjudna till rektorskonferens i Svenska skolans lokaler. Alla
rektorer hade en aktuell fråga med sig som diskuterades i gruppen. Vilka var mycket givande.
Rektorerna startade även planeringen för nästa års nätverkskonferens samt Rektorskonferensen i
Lissabon våren 2018.
Vid pennan
Josefine Karlsson och Joel Green

