Kära medlemmar!
Jag tycker det inte var länge sedan jag skickade iväg mitt förra medlemsbrev, men sommaren
har gått fort. Vi har ju haft ett fantastiskt sommarväder här i Sverige och alla jag talat med
håller med om att bättre sommar får man leta efter.
För min egen del tycker jag att sommaren närmar sig sitt slut i och med att
sommarkonferensen har avslutats. Många som deltog vid konferensen var på språng tillbaka
till sina arbetsplatser för att starta ett nytt läsår med allt vad det innebär. Jag har förstått att
alla var nöjda med konferensen och med den buffémiddag som ägde rum i soligt väder efter
första dagens program.
Nu ser jag redan fram emot nästa års sommarkonferens som kommer att äga rum den 6 – 7
augusti 2015 i Skolverkets lokaler i Stockholm. SUF fyller 40 år nästa år och styrelsen har
redan börjat planera för en extra intressant konferens och med en buffémiddag av extra
festlig karaktär. Jag hoppas att så många som möjligt har tillfälle att vara med.
En ständigt (?) återkommande fråga när jag möter personal som arbetar utomlands är: ”När
kommer resultatet av utredningen om svensk utlandsundervisning?” Lika ofta måste jag
svara att jag inte vet. Tystnaden om utredningen är total, bortsett från vad som kommer att
gälla för riksinternatskolorna. Jag tror personligen att vi inte kommer att få något besked
innan riksdagsvalet nu i september. Det mest negativa vore om man på ansvarigt håll anser
att utredningen har blivit inaktuell och att den lämnas åt sitt öde. Då vore vi tillbaka på ruta
ett och ingen förändring kommer att ske.
Hur många är det som använder sig av Utbildningsradions utbud? Vårt arbete med att få till
stånd ett avtal om detta hoppas jag har gett utdelning. Det är ju en fantastisk resurs som ni
kan använda er utav! Det ger ju er fina möjligheter att skaffa material som stimulerar både
er och era elever i det fortsatta arbetet.
SUF:s tanke att engagera medlemmarna att använda sig av First Class har visat sig inte var så
bra. Utvecklingen går snabbt och jag förstår att ni har skaffat er egna system att
kommunicera i. Jag tror och hoppas att ni på olika sätt ser till att skaffa kontaktytor med
andra kolleger. Det viktiga är ju att så sker.
Många av er kanske redan har startat höstterminen medan andra står i startgroparna att
börja ett nytt läsår. Oavsett vilket vill jag uppmuntra er i ert viktiga arbete och hoppas att vi
snart kommer att mötas på någon av våra konferenser eller på annat sätt!
Jag glömde en sak. Vid SUF:s årsmöte den 7 augusti fick jag förnyat förtroende att vara
ordförande i föreningen. Det gladde mig mycket och ni ska veta att jag verkligen trivs att
medverka till att medlemmarna får så bra förutsättningar som möjligt att arbeta utomlands.
Roffe

