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Så här vid läsårets sista dagar kommer här en hälsning från er ordförande. Ute på
gatorna hörs ljudet från studenter som idag har avslutat sina gymnasiestudier. Och har
sommaren framför sig. Jag minns mycket väl hur det kändes den första dagen efter
studentexamen. Det var en frihetskänsla som fyllde mig och som skulle finnas tills det
var dags att fortsätta mina studier.
Den svenska sommaren är något alldeles speciellt. Ja, för mig börjar inte sommaren
förrän eleverna har haft avslutning. Det lär väl bli någon av de närmaste dagarna.
För många av er som arbetar utanför Sveriges gränser gäller att åka hem till Sverige för
att njuta av den svenska sommaren med allt vad den innebär av sol, värme, regn och
kyla. Ja, och också en del bad, även om temperaturen på badvattnet skiljer sig från vad
ni har utomlands.
Jag hoppas nu att ni alla – unga som gamla – får en skön sommar och att ni kommer till
sommarkonferensen i Stockholm den 7 – 8 augusti. Skolverket har skickat ut inbjudan
till alla och jag hoppas att det har fungerat. Glöm inte att anmäla er till middagsbuffén
som i år kommer att äga rum på Kristinehovs Malmgård på Södermalm. Det blir i en
miljö som skiljer sig från våra tidigare platser.
I Sverige har EU-valet varit det alla pratat om. Det sker stora förändringar på den
politiska arenan och spänningen inför höstens riksdagsval i september har ökat. Vi får
se om valresultatet kommer att påverka situationen för alla som arbetar med
undervisning utomlands. Utredningen som lämnats till regeringen har endast
resulterat i att ett förslag rörande de svenska riksinternsaten gått ut på remiss.
Resterande delar i utredningen ligger på is. Dröjer det alltför länge innan de
presenteras finns risken att man lägger utredningen åt sidan utan åtgärd. Det vore
olyckligt tycker jag.
PISA-undersökningens resultat får mycket utrymme i pressen och de politiska partierna
tävlar om att lova utökade resurser till skolan. På vilket sätt ska elevernas resultat
förbättras? Vad krävs för en gemensam satsning på skolan? Det är många satsningar
som man ska fundera över och som kräver politisk enighet. Vi kan nog förvänta oss en
del förändringar när det gäller den svenska skolan.
Som jag skrev i mitt förra brev kommer tre konferenser att anordnas under hösten,
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.
Nu återstår bara för mig att önska er alla en trevlig sommar!

