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Även om det låter konstigt så vill jag önska er ett gott nytt år. Ja, jag noterar att jag slarvat
med brevskrivandet och inte hört av mig på detta sätt sedan i höstas. Jag lovar att det ska bli
bättring!
De flesta av oss som bor i Sverige har längtat länge efter att våren ska visa sig. Vintern har
hållit sig fast ovanligt länge i år, men nu kan vi märka att växtligheten ut i full blom och min
längtan efter sommaren börjar på allvar.
Det är mycket som har hänt sedan sist, men jag nöjer mig med att uppmärksamma er om att
rapporter från de olika konferenser som har genomförts finns på SUF:s hemsida
www.suf.c.se. Du kommer i fortsättningen att kunna läsa rapporter från varje konferens för
att på så sätt få reda på vad som tagits upp.
Lite till mans/kvinns är vi nyfikna på vilket förslag utredningen om svensk utlandsundervisning ska lämna vid månadsskiftet maj – juni. SUF:s syrelse har haft tillfälle att träffa utredningens ordförande Ingegärd Hilborn och hennes medarbetare för att framföra vad vi tycker
är viktiga frågor att behandla. Det gäller framför allt lokalbidragen och möjligheterna för
svenska gymnasieelever att kunna få kommunalt bidrag för att kunna studera vid en utlandsskola. En annan fråga som vi uppmärksammat utredarna på är hur den kompletterande
svenskundervisningen ska kunna utvidgas med fler timmar. Många vill att även förskolebarnen ska kunna få statliga bidrag, men den frågan ingår inte i utresningens uppdrag.
Vårens sista konferens ägde rum i Aten för personal som arbetar med kompletterande
svensk undervisning. En fråga som vi från SUF gjorde lärarna uppmärksammade på är hur
man kan använda kommunikationsverktyget First Class. Programmet betalas av SUF och alla
kan använda sig av detta program för att ge och få tips från kolleger på olika platser. Vid
sommarkonferensen kommer programmet att presenteras, så att ni kan utnyttja det på ett
bra sätt.
Sommarkonferensen kommer att gå av stapeln den 6 – 7 augusti i Stockholm. Inbjudan till
konferensen kommer att skickas ut inom de närmaste veckorna och jag hoppas att programmet kommer att tilltala er alla.
Förutom sommarkonferensen kommer tre konferenser att äga rum under hösten. En genomförs i Moskva den 26 – 29 september, ytterligare en i London den 19 – 20 oktober och
slutligen en Iberiakonferens i Fuengirola den 15 – 16 november. Förutom dessa träffas rektorerna den 14 november i anslutning till Iberiakonferensen. Inbjudan till dessa konferenser
kommer att skickas ut från respektive anordnare och dessutom läggas ut på vår hemsida.
Att kunna träffas och utbyta tankar och erfarenheter är viktigt för alla som arbetar utomlands. SUF stödjer därför alla nätverkskonferenser genom ekonomiskt bidrag. För att kunna
planera föreningens ekonomi är det därför viktigt att få reda på påtänkta konferenser. Vill ni
anordna en konferens under 2014 ska ni kontakta mig för att få information om det praktiska.
Med önskan till er och era elever om god fortsättning med skolarbetet
Roffe

