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Kära medlemmar!
Vi närmar oss julhelgen som innebär jullov för våra elever, men också ett skönt uppehåll i
arbetet för alla er som undervisar våra elever utomlands. Julen är ju något speciellt för oss.
Det är verkligen familjehögtiden framför andra. Att få tillfälle att tillsammans med familjen
kunna fira julafton med julens typiska maträtter och med allt annat är något vi ska ta vara på.
Jag kan tänka mig att ni just nu förbereder Luciafirandet med era elever. Själv har jag många
minnen förknippade med Lucia från min tid som lärare och rektor. Jag antar att ni också har
sådana och att ni också kan bidra till att eleverna längre fram i livet kan minnas sådana med
glädje.
Året närmar sig sitt slut och så här i elfte timmen konstaterar jag att vi inom SUF har hunnit
med en hel del. Förutom de sju nätverkskonferenser som genomförts (den sista i Fuengirola i
Spanien med cirka 100 deltagare) har vi ansträngt oss för att ge er nya verktyg att använda er
av i undervisningen. Jag tänker då inte minst på det avtal vi har lyckats få igenom med
Utbildningsradion och som gör att ni som medlemmar har fri tillgång till det stora utbud som
finns.
Vi har också hjälpt några med att förbereda Skolinspektionens besök. Det är en mångfald av
dokument som måste redovisas vid inspektionen. Styrelsen har också vid flera tillfällen
genomfört utbildning för styrelseledamöter. Det finns en stor efterfrågan av sådana,
eftersom det är en stor omsättning av ledamöter och dessa kräver kunskaper om vad som
gäller för en styrelseledamot.
Många har väntat på vad utredningen om utlandsundervisning kommer fram till. Redan den
31 maj lämnades den till utbildningsdepartementet, men hittills har inget framkommit om
innehållet. Tilläggsdirektiv har orsakat försening och vi väntar fortfarande med spänning på
hur resultatet kommer att påverka verksamheten på våra olika platser.
Om medlemmar kommer ni efter årsskiftet att märka vilka fördelar ett medlemskap i SUF
innebär. Som tidigare kommer SUF att till stora delar subventionera era kostnader när ni
deltar i nätverkskonferenser. De skolföreningar som inte är medlemmar kommer att få stå
för deltagarkostnaden helt och hållet. Det är därför ganska lätt att förstå att det lönar sig att
vara medlem.
Redan nu kan jag berätta att minst fyra nätverkskonferenser kommer att anordnas under
2014. Redan klara platser är Amsterdam, Bonn, Paris och Maputo. Ytterligare någon planeras
ordnas i Nordamerika. Dessutom blir det naturligtvis sommarkonferensen som blir av den 7 –
8 augusti. Notera redan nu detta i era kalendrar.
Slutligen vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år!
Rolf Ornbrant
Ordförande

