Rektorskonferens och styrelseutbildning i Lissabon 16-18 mars, 2018.
Den årliga rektorskonferensen blev på begäran utökad med styrelseutbildning.
Den senaste styrelseutbildningen för utlandsskolor hölls 2010 i Marbella.
Samtliga rektorer deltog och i stort sett samtliga skolor hade styrelsemedlemmar på plats.
Vilken fantastisk uppslutning! Sammanlagt var vi 62 personer: 25 rektorer, 27
styrelsemedlemmar och 10 föreläsare/SUF-styrelse.

De som fanns på plats redan på torsdagen smygstartade konferensen genom att ansluta till
en lokal skaldjursrestaurang, Eduardo das Conquilhas i Parede.
Konferensen började uppdelad på fredagen.
Rektorerna samlades på hotell Riviera i Carcavelos, promenerade till Svenska Skolan där de
åtnjöt fika och tittade runt på skolan. Sedan bar det iväg in till Lissabon för en
”Stadsrundvandring”. Linda och Johan Olsson, lärare på skolan, guidade i det vackra Lissabon
på ett föredömligt sätt. Vi fick ta del av gammalt som nytt och njuta av portugisiska
läckerheter under promenadens gång. Kvällen avslutades med portugisiska tapas på Santa
Bica i stadsdelen Bairro Alto.
Svenska Skolan i Lissabon grundades 1957 av Marianne Ahnfelt da Rochas. Den 30
september 2017 var det således 60-årsjubileum och Marianne deltog. Skolan har varit i
nuvarande lokaler sedan 1968 och omfattande renoveringar görs allt eftersom. För
närvarande går 53 barn på skolan och antalet förväntas stiga till höstterminens start.

Styrelsemedlemmarna gjorde ett besök hos den svenska ambassadören Helena Pilsas Ahlin i
hennes bostad i Santos. Besöket var mycket uppskattat och många frågor av olika slag
diskuterades. På kvällen visades styrelsemedlemmarna runt på skolan och avslutade sedan
kvällen med traditionella portugisiska fisk- och kötträtter på den lokala kvartersrestaurangen
Taverna d´s Perieras i Carcavelos.
På lördagen höll ambassadör Helena Pilsas Ahlin det officiella inledningstalet och talade kort
om Portugal och landets roll i Europa. Hon berättade också den medeltida legenden om
tuppen från Barcelos, som idag är Portugals symbol.
Stefan Sandqvist, ordförande SUF, hälsade alla välkomna och presenterade programmet.
Johan Hardstedt, jurist vid Skolverket, informerade om Skollag, förordningar och läroplan.
Helena Olivestam Toruld, undervisningsråd, och
Anna Möller, processutvecklare från
Skolinspektionen höll en uppskattad föreläsning
om kommande skolinspektioner för
utlandsskolor. Flera av utlandsskolornas och
SUF:s tidigare framförda synpunkter har
tillgodosetts, bland annat kommer en region,
Göteborg, att sköta all tillsyn.
”Utlandsrektorers utmaningar” belystes av Annika Simonsson Bergqvist, rektor London och i
SUF styrelse. Föredraget utgick från en enkät alla rektorer besvarat och från egna
erfarenheter.

Därefter delades deltagarna in i tvärgrupper med uppgift att förbereda frågor till
eftermiddagens paneldiskussion. Där utgångspunkten var förmiddagens föreläsningar och
arbetet med uppdatering av förordningen för utlandsskolor.
Efter lunch berättade ministerråd vid Madrids ambassad, Aurore Lundkvist, om Krishantering
vid ambassader och hur skolorna kan förbereda sig och hålla sig uppdaterade för eventuella
liknande händelser.
Eftermiddagen avslutades med en uppföljning av gruppdiskussionerna i form av en
paneldebatt och sedan följde en kort utvärdering av där deltagarna fick sammanfatta sina
intryck av dagen.
På kvällen gick bussen intill Cascais längs den natursköna kustlinjen. Restaurangbesök på den
brasilianska restaurangen Boi na Brasa, som bjöd på buffé med Rodizio (olika sorters grillat
kött som serverades under hela kvällen). Det bjöds även på underhållning, dans och
stämningen var hög och gemytlig.
På söndagen var det styrelseutbildning på hotell Riviera. Bengt-Åke Edwardsson och Cecilia
Calais höll i förmiddagen, tillsammans med Stefan Sandqvist, med fokus på Grundläggande
styrelsearbete och styrelsens ansvar samt Personal- och anställningsfrågor.
Rektorerna höll till på Svenska Skolan för erfarenhetsutbyte, gemensamma frågor och
Skolans digitalisering. Den mesta tiden gick dock åt till att diskutera den kommande och
närliggande Skolinspektion.
Konferensen avslutade med gemensam lunch på
skolan för alla deltagare. Skolans kock, Christian,
bjöd på brasilianskinspirerad fiskrätt och även
Marianne, skolans grundare, anslöt och berättade
lite om skolan genom åren. Några
styrelsemedlemmar tog tillfället i akt att gå på en
andra ”Stadsrundvandring” med Linda och Johan i
Lissabon.
Trots att Lissabon 2016 kunde stoltsera med 2799
soltimmar (soligaste huvudstaden i Europa!) och
236 dagar utan regn 2017, fick vi konstatera att allt
fungerade bra, förutom planeringen med vädret.
Vilket naturligtvis föranleder ytterligare ett besök!
Muito obrigado a todos!
hälsar
Susanne Morgan och Stefan Sandqvist

