Kära medlemmar!
Tiden går fort och jag har faktiskt svårt att förstå att läsåret snart är slut. Jag tycker inte
det var länge sedan många av oss träffades vid sommarkonferensen i augusti. Då riktade
alla in sig på att komma tillbaka till ett nytt läsår. Och nu är det läsåret till ända.
Om jag ser tillbaka på det gångna verksamhetsåret har det innehållit mycket, inte minst
på det politiska planet hemma i Sverige. Vi har för närvarande ett komplicerat parlamentariskt läge, vilket jag hoppas kommer att kunna lösa sig så småningom. Det här har bland
annat lett till att vi fortfarande inte fått besked om vad utredningen om utlandsundervisningen kommit fram till. Vi får ha tålamod och vänta och hoppas på att den innehåller delar som ger alla som undervisar utomlands bättre förutsättningar för sitt arbete. Den som
lever får se.
SUF fyller i år 40 år. Mycket har hänt sedan starten 1975. Föreningen har under alla år
haft som mål att stödja medlemmarna och ge er stöd i arbetet. Men världen ser annorlunda ut idag än för 40 år sedan. Antalet utlandsskolor har sjunkit och idag finns det
bara 19 i bruk. Ytterligare en kommer att lägga ner till sommaren, nämligen Beijing. Däremot har antalet elever med kompletterande svensk undervisning ökat. Jag ser med
spänning fram emot hur framtiden kommer att te sig.
Den sedvanliga sommarkonferensen äger detta år rum den 6 – 7 augusti i Skolverkets lokaler i Stockholm. Inbjudan har redan skickats ut och jag hoppas att så många som möjligt
kommer till konferensen. Ja, och även till den av SUF subventionerade buffémiddag som
även i år intas på Kristinehovs Malmgård. Om ni inte har fått inbjudan – hör då efter var
den hamnat hos er. Anmäl er så fort som möjligt, dock senast onsdagen den 1 juli.
Styrelsen arbetar med att få hemsidan mer lättläst för våra medlemmar. Ni kommer säkert att se resultatet av detta arbete under hösten. Jag tycker det är viktigt att lätt kunna
orientera sig på hemsidan. Apropå det, jag har en känsla av att det finns många föreningar som inte känner till SUF och vår verksamhet. Om ni vet om någon i er närhet, gör då
lite reklam för vår förening så att vi blir fler medlemmar. Ju fler betalande medlemmar
desto större möjligheter får föreningen att driva vårt arbete så bra som möjligt.
Under hösten kommer flera konferenser att genomföras. Den 11 – 13 september sker en
konferens i Bryssel för utlandsskolorna. Den 3 – 4 oktober blir det konferens i New Jersey
för kompletterande svensk undervisning. Slutligen genomförs en konferens i Torrevieja i
Spanien för de svenska utlandsskolorna. Information om respektive konferens kommer
att skickas ut från konferensanordnarna. Jag hoppas att ni har chans att delta i någon av
dessa konferenser.
Ha nu en skön sommar och se också till att era elever får en bra sommar!

Roffe

