Ett samarbete och resultat av så många personer…
Vi hade tur med vår konferens Down Under, 3-5 mars i Canberra, med 66 deltagare. Vi hade mycket bra
talare. Vi hade Per-Olov Ottosson, Utbildningsråd på Skolverket, som berättade om kompletterande
svenskundervisningens budget på 11.5 miljoner. Per-Olov är stringent och koncis när han förklarar vilka
dilemman Skolverket står inför.
SUFs nya ordförande, Stefan Sandqvist, sträckte ut sin hand till oss och bad om vår medverkan. “SUF är
till för att stödja och hjälpa er att utveckla er undervisning”. “Ta kontakt med oss, så att vi kan arbeta
tillsammans mot gemensamma mål”, bad han. SUF ser till att nätverkskonferenser genomförs och håller
kontakt med svenska myndigheter. Det finns också avtal med UR och andra läromedelsproducenter som
föreningarna har tillgång till. Klara besked, SUFs nya ledarskap kommer att bli en tillgång för oss alla.
Lars Bergman, från anrika Riksföreningen Sverigekontakt, berättade på sitt entusiastiska sätt om flera
bidragsmöjligheter. Sverigekontakt har under decennier bidragit till verksamheter som vår, allt för att
behålla vår kultur och vårt språk. Så även under denna konferens, samma engagerade åtagande.
Konferensens huvudtalare, Camilla Valfridsson, Lärarfortbildning AB, visade sin passion under
konferensen “Jag brinner för att få elever att lyckas.” “Att få se barnen komma in i läsning är en så
otroligt viktig del av språkutvecklingen.” Samma engagemang visade sig under konferensen genom långa
och många stimulerande samtal med de vetgiriga deltagarna.
Vi hade också turen att få lyssna till Eva Hedencrona, en av Sveriges främsta läromedelsförfattare. Hon
gav oss många tips på digitalläromedel och hur vi kan få tillgång till dem. Göran Holm, Svenska Distans
(och SUF) berättade om deras nya spännande läromedel och kurser i Sverige. Raakhi D’Cuhna, lärare åk
1-7, visade hur man lägger upp en online lektion. Anders Ekman, ordf i Brisbane, pratade om växtvärk
och hur man kan hantera det? Ann Lundström, rektor i Sydney, och Henrika Quinland, rektor i
Melbourne, höll forum kring “Hur man kan behålla elever”. Per Halvarsson, presenterade sitt
medlemssystem STORK, som följer Skolverkets krav och riktlinjer. Kort och gott, vi hade mycket bra
talare.
Vidare hade vi en fantastisk organisationskommitté, som alla bidrog med sin del. Utan Camilla Jennings
erfarenhet kring events, marknadsföring och sponsorer, hade konferensen inte varit så professionell. Utan
Marlene Stolts, med sin journalistiska bakgrund, hade den gjorda utvärderingen och konferensens
interaktiva del inte blivit av. Inget genomtänkt program hade varit möjligt utan Annette Ryans gedigna
lärarbakgrund att luta sig tillbaka på. Spex och visionärt tänkande lyfte workshops och konferensen tack
vare Henrika Quinlan. Otroligt stöd från de olika föreningarna och alla föräldrar gav konferensen det lilla
extra. Svenska ambassaden i Canberra bidrog med fin mottagning på ambassaden med ambassadören och
fru som värdpar. Katarina Prime Linmarker, ambassaden i Canberra, var helt otrolig på flera fronter under
organiserandet av konferensen. Gedigna Volvo Group Australia, som företagssponsor, gav konferensen
dess tyngd. Alla delar lika viktiga i en lyckad konferens.
Tacksam och ödmjuk för den medverkan som konferensen fått från så många håll, ett samarbete och
resultat av så många personer. Ett stort tack till er alla för er fantastiska medverkan i Skolkonferensen
Down Under i Canberra 2017.
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