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Påskhelgen närmar sig och därför kommer här en hälsning från mig. Äntligen tycks
våren vara på väg och det ska bli trevligt att kunna sitta ute i solskenet och njuta av
påskmaten. Ja, under förutsättning att solen är framme och att värmen har kommit.
Det har hänt en hel del sedan jag hörde av mig förra gången. Vi har lite till mans väntat
på att utredningen om svensk utlandsundervisning skulle redovisa vad den kommit
fram till. Den skulle ju vara klar redan den 31 maj förra året, men det har dröjt med
redovisningen. Nu har dock en del som handlar om riksinternatskolor lagts ut på
remiss. Förslaget innebär att riksinternatskolorna ska få samma ställning som andra
fristående skolor och att de särskilda bidrag som lämnas för verksamheten vid dessa
skolor tas bort. Skolorna det handlar om är Sigtuna Humanistiska Läroverket,
Lundsbergs skola och Grennaskolan. Vilka konsekvenser ett kommande fattat beslut
kommer att få för skolorna är för tidigt att veta. Det får framtiden utvisa.
Det har också genomförts några nätverkskonferenser sedan sist. En vände sig till lärare
med kompletterande svensk undervisning och genomfördes i Bonn den 14 – 16 mars.
Ytterligare en för samma målgrupp ägde rum i Amsterdam den 4 – 6 april. Sammanlagt
drygt 100 deltagare närvarade vid konferenserna. En mininätverkskonferens för
skolorna i Beijing, Riyadh, Nairobi och Maputo gick av stapeln samtidigt som
konferensen i Amsterdam. Av utvärderingarna att döma är deltagarna väldigt nöjda
och ser fram emot fler konferenser. Den som ligger närmast i tiden är den sedvanliga
sommarkonferensen i Stockholm som i år genomförs den 7 – 8 augusti. Gör gärna en
notering i din kalender om denna. Inbjudan kommer att skickas ut i maj.
Till hösten kommer tre konferenser att anordnas, varav den första i Paris i september
som vänder sig till personal vid de svenska utlandsskolorna. Övriga konferenser sker i
Fuengirola och Fort Lauderdale, båda i november.
Annars tycks mycket handla om PISA-resultaten, som pekar på en negativ utveckling
när det gäller elevernas skolresultat i den svenska skolan. Politikerna har nu förstått att
en satsning på skolan är nödvändig och de båda politiska blocken lovar att stora
satsningar ska göras för att förbättra elevernas möjligheter att uppnå bättre
skolresultat. Med all säkerhet kommer ytterligare medel att ställas till skolans
förfogande. Om detta påverkar utlandsundervisningen är svårt att bedöma.
Det låter konstigt, men om två månader ska sommaren vara här. Jag hoppas verkligen
att ni anmäler er till sommarkonferensen! Nu ligger dock påskhelgen närmast och
hoppas att ni bland annat kan fira den med traditionella svenska tillbehör!
Roffe

