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Jag sitter här hemma på nationaldagen och lyssnar på radion som tar upp det här med att vara
svensk och vad det innebär. Vad är det att vara svensk? Vilka egenskaper vill man förknippa
med svenskheten? Ja, det här är frågor som jag tycker har relevans på er alla som arbetar med
kompletterande svensk undervisning och som är lärare vid svenska utlandsskolor. Syftet är ju
att, även om man vistas utomlands, ska kunna hålla det svenska språket levande och ha goda
förutsättningar att fortsätta sina studier när man kommer tillbaka till Sverige.
Idag firas alltså nationaldagen, som egentligen inte är så gammal. Tidigare talade vi om svenska
flaggans dag och den var ingen helgdag. Idag är så gott som alla butiker stängda och det anordnas festligheter överallt i landet.
Det är inte många dagar kvar på läsåret, vilket märks ute på stan här i Stockholm. Igår firades
studentexamen på många gymnasieskolor och stadens gator fylldes med skrålande nybakade
studentungdomar på lastbilsflak. Det för tankarna tillbaka när jag själv för 50 år sedan tog studenten. Vilken känsla att känna att skoltiden var slut och att allt var möjligt.
Nu är jag övertygad om att era elever tycker att det ska bli skönt med ett sommarlov och att de
ska utnyttja ledigheten till roliga aktiviteter. Det gäller ju att samla nya krafter inför det kommande läsåret.
Jag vill passa på att flagga för några kommande händelser. Först och främst gäller det vår traditionella sommarkonferens i Stockholm som kommer att äga rum den 6 – 7 augusti i Skolverkets
lokaler. Inbjudan till konferensen skickas ut de närmaste dagarna och jag hoppas att så många
som möjligt anmäler sig. För mig är det speciellt att träffa många av er. Ja, väldigt många har ju
varit med på konferenserna så länge jag har varit engagerad i SUF:s verksamhet.
Många är säkert spända på vad utredningen om utlandsundervisning kommer att presentera.
Än så länge har jag inte lyckats få inblick i vilket resultat som kommer att redovisas och på vilket
sätt detta kommer att påverka vår verksamhet. Jag hoppas att Ingegärd Hilborn, som varit ordförande i utredningen, kan komma på konferensen och berätta om vad utredningen har kommit fram till.
I samband med sommarkonferensen kommer SUF:s årsmöte att äga rum. Jag hoppas att så
många som möjligt kan delta vid detta. Efter årsmötet väntar buffén som i likhet med förra året
kommer att ordnas på Näringslivets Hus. Alla var väldigt nöjda med förra årets buffé och jag
hoppas att så många som möjligt anmäler sig till årets.
Jag vill också slå ett slag för det SUF-VM som kommer att anordnas i oktober. Förra årets olympiad blev en succé och jag är säker på att den blir lika uppskattad i år. På SUF:s hemsida
www.suf.c.se kan du finna en inbjudan och mer information om olympiaden.
För egen del kommer jag om en vecka att åka ner till Ystad där jag och min fru har ett hus i centrala delen av staden. Jag hoppas att sommaren blir varm och solig så att jag kan komma till
konferensen i augusti utvilad och brunbränd.
Till sist vill jag önska er alla – lärare och elever – en skön sommar!
Roffe

