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Kära medlemmar!
Det närmar sig årsskifte och det är dags att se tillbaka på det gångna året och
samtidigt rikta blicken framåt inför vad nästa år kan ha i sitt sköte. Har SUF:s insatser
under 2012 haft någon inverkan på våra medlemmar? Arbetar vi i styrelsen efter de
mål och önskningar som våra medlemmar har? Ja, det är viktiga frågor som framför
allt vi som bildar styrelse har att fundera över.
Av vad vi kan konstatera efter de olika utvärderingar som gjort i anslutning till årets
nätverkskonferenser som vi har använt den största delen av våra resurser till, är vi på
rätt väg. Utvärderingarna visar på ett mycket positivt svar. För egen del har jag just
kommit hem efter en nätverkskonferens i Canberra i Australien och känner mig
verkligen upprymd efter det gensvar vi fick där. Alla var entusiastiska över att ha fått
under några dagar och såg redan fram emot nästa konferens.Det tycks också vara ett
kännemärke för den undervisning som ligger avståndsmässigt längst från Sverige att
ni lärare känner ett stort behov av att träffas och utbyta erfarenheter. Samtidigt vill ni
få inspiration till det fortsatta arbetet.
Förutsättningarna för er som arbetar utomlands är naturligtvis olika. Det skiljer sig
naturligtvis en hel del att arbeta vid en utlandsskola i Europa mot att arbeta med
kompletterande svensk undervisning i en glesbygd i en annan världsdel. Vi måste
därför på olika sätt skaffa verktyg för att underlätta undervisandet för alla våra
medlemmar. Styrelsen är medveten om detta och kommer nästa år att underhandla
om hur det kan ske.
Nu närmar sig de helger som många anser stå för det svenskaste vi har. Jag tänker då
på jul och nyår. Men innan dessa infaller ska vi fira Lucia den 13 december. Själv åker
jag ner till vårt fritidshus i Ystad för att vara med om när Lucia kröns i Mariakyrkan.
Det har blivit en tradition för mig och min fru. Jag är övertygad om att nu alla kommer
att fira Lucia i världens alla hörn enligt era egna traditioner, vid vilka både lärare,
elever och föräldrar kan samlas. Sedan gäller det alla vila upp er under de kommande
helgerna inför kommande års skolarbete.
Nu återstår för mig att önska er och era elever en skolfri julhelg och ett gott nytt år
2013!

