Ordföranden har ordet
Det händer att jag ibland går på bio. Förra veckan såg jag Återträffen, en film av Anna
Odell som fick filmpriset Guldbaggen. Den handlar om eleverna i årskurs 9 som träffas
efter 20 år för att uppleva gamla minnen. Träffen blir inte vad som var tänkt och vad
som händer ska jag inte avslöja här. Filmen har varit föremål för häftiga diskussioner
och väckt många tankar om ens egen skoltid. Jag har bara goda minnen av min egen tid
i skolan. Förra året firade jag tillsammans med mina studentkamrater 50-årsjubileum,
vilket var väldigt trevligt.
Ja, hur upplevde vi vuxna vår skoltid? Vilka skolkamrater minns vi bäst och vilka lärare
kommer vi ihåg som de bästa? Vilket ansvar låg, och ligger fortfarande, på alla de
lärare som undervisar våra elever? På vilket sätt arbetar lärarna för att alla våra elever
i vuxen ålder ska ha goda minnen från sin skoltid? Något att fundera på, eller hur?
PISA-undersökningen om skolans resultat har chockat många. Vad beror det på att
elevernas prestationer i skolan successivt har blivit sämre? Vilka egenskaper krävs av
lärarna för att uppmuntra intresset för elevernas eget lärande? Detta är frågor som
borde få alla som arbetar i skolan att fundera på.
Vårterminen har kommit en bra bit på vägen och jag hoppas att ni alla är fullt
sysselsatta med att få era elever att göra sitt allra bästa. Att vistas utomlands och
dessutom se till att resultaten blir så bra som möjligt är en stor utmaning.
Något resultat från den utredning som behandlat svensk utlandsundervisning har ännu
inte kommit. I SUF väntar vi fortfarande på vad den har kommit fram till. Är det så att
man vill vänta med att redovisa resultatet tills efter riksdagsvalet i september? Jag
lovar återkomma så fort vi vet vad som hänt.
Det nya året kommer, i likhet med tidigare år, att innehålla några olika konferenser.
Den första äger rum den 14 – 16 mars i Bonn för lärare med kompletterande svensk
undervisning. Därefter kommer en konferens i Amsterdam den 4 – 6 april, även den
rörande kompletterande svensk undervisning. Traditionsenligt anordnas den 7 – 8
augusti sommarkonferensen i Stockholm som vi hoppas ska samla lärare från hela
världen. Boka datumet redan nu.
Under hösten anordnas en konferens för personal i de svenska utlandsskolorna den 27
– 29 september. Den kommer att äga rum i Paris. Det finns också planer på att förlägga
en konferens i Nordamerika för lärare med kompletterande svensk undervisning.
Närmare detaljer om denna kommer att redovisas på vår hemsida.
Nu hoppas jag att ni alla kommer att ha en fin vårtermin framför er och att vi ses i
Stockholm i augusti!
Roffe

