Nätverkskonferens på Svenska skolan i London, 30-1/9 2016
samt Rektorsfortbildning 2/9 2016
SUF tillsammans med Svenska skolan i London välkomnade deltagare och systerskolor till en
konferens första helgen i oktober. På konferensen deltog 120 lärare och rektorer från 18 olika
svenska utlandsskolor. Förutom nätverkskonferensen genomfördes en rektorsfortbildning för alla
rektorer under söndagen. Fokus denna gång var ”Tidshantering” som leddes av Geneveskolans
rektor Guri Miran.
Efter en sprakande inledning med elevsång och film från London drog programmet igång. Första
föreläsaren Eva Hydén berättade om motiverande samtal som är en samtalsmetodik utvecklad för
att hjälpa samtalsledaren att locka fram
motpartens resurser och motivation. Eva är
pedagog i grunden och undervisar om just
motiverande samtal på Linnéuniversitet i Kalmar.
Konferensdeltagarna fick testa att samtala med de
som satt närmast så metodiken levandegjordes på
plats.

Nästa programpunkt var nätverkande i grupper där
det både diskuterades föreläsningens innehåll samt
brännande punkter som kändes viktiga att lyfta när
skolorna fick chansen att träffas.
Bakom kulisserna arbetade Londonskolans
personal hårt för att få fram mat och fika samt vara
till assistans. Energi och ett effektivt maskineri
levererade och samarbetade väl för att
konferensen skulle flyta på smidigt och alla
deltagare skulle känna sig välkomna och delaktiga.

”Arbetsglädje - Gör det du älskar och älska det du
gör” var rubriken för programmets sista punkt på
fredagen. Dennis Westerberg inledde starkt med
munspel och energi och stämningen höjdes av
Dennis entusiasm! Han berättade personligt och
levande om vikten av att leva i nuet. Den enda
stund vi har är just här och nu. Det som hände
nyss finns inte längre och ingen kan resa in i
framtiden, så oro är bortkastad tid. Poängen var
att ingen ju faktsikt vet hur det kommer bli, så
tänk inte så mycket åt något håll utan försök finna
glädje och lugn här i stunden. Det var också så
första dagen avslutades, med en tillställning på
puben Bulls head där middag serverades och
erfarenheter utbyttes. Glad och positiv stämning
stärkt av Dennis viktiga budskap.

Lördag morgon startade med presentation från Skolverket, SUF och Sverigekontakt. Per-Olov
Ottoson berättade om de nya riktlinjerna för förskolan och Stefan Sandqvist presenterade SUF:s nya
styrelse. Lars Bergman påminde oss om att Sverigekontakt bidrar för att stärka svenska språket
utomlands och att det finns resurser att söka.
Efter presentationerna stod en ny föreläsare
på tur, Kristina Bähr som berättade om hjärnan
och dess funktioner. Kristina som skrivit
boken ”Hjärnan i skolan - möt barnen där de är”
förklarade med tydliga exempel hur viktigt det
är att man så långt det går försöker se till varje
individs förutsättningar.

Anna Tebelius Bodin fortsatte på det
inslagna temat om hjärnans funktion,
förutsättningar och begränsningar och
berättade både informativt och
underhållande om hur man kan göra för att
förbättra förutsättningarna för inlärning. En
viktig poäng som lyftes fram och förstärktes
i båda damernas föreläsningar var mängden
information som hjärnan klarar att ta emot
från en powerpoint-presentation. Det
magiska talet är fem. Fem punkter, inte mer
för då slutar man lyssna på den som
presenterar och börjar istället fokusera på
texten bakom talaren. Annas metoder för
bättre inlärning finns i hennes bok: Lär dig
mer på kortare tid som är en lättläst bok
med handfasta tips som kan användas i
undervisningen tillsammans med eleverna.

Eftermiddagen rundades av med mer nätverkande i
grupper då deltagarna kunde knyta kontakter och
diskutera framtida samarbeten och utbyten och därefter
avsutades konferensen med busstur i klassisk
dubbeldäckare runt London.
Sista stoppet var svenska kyrkan vid Edgware road där det
bjöds på middag och åter fokuserade på att njuta av nuet i
goda vänners lag. Lärorika och intensiva dagar där
kontakter skapas och återupprättas där man fick ny
inspiration och material att använda med våra viktigaste
personer i de svenska skolorna, eleverna!
Svenska skolan i London med rektor Annika Simonsson
Bergqvist och personal tackar för förtroendet att få
anordna nätverkskonferensen. Enkätundersökningen
besvarades av 78 deltagare och visade att över 90% ansåg
konfensen vara ”Excellent” och där både mat, organisation
och föreläsare fick toppbetyg. Bäst betyg fick Anna Tebelius Bodin där 97% ansåg hennes föreläsning
vara mycket givande.

