Egentligen skulle detta brev till er kommit redan strax efter det nya året, men av olika
anledningar har det dröjt tills nu. Trots att två månader har passerat på det nya året
vill jag önska er alla en god fortsättning på 2015 och hoppas att ni alla har kommit
igång med ert viktiga arbete med eleverna.
Styrelsen hade telefonmöte den 18 februari, allt för att hålla SUF: s kostnader nere.
SUF får varje år bidrag från Skolverket och Oscar Ekmanstiftelsen för att kunna anordna konferenser och på andra sätt stödja alla er som arbetar med utlandsundervisningen. De senaste åren har vi tyvärr inte kunnat erhålla ekonomiskt stöd från den
senare, men vi hoppas naturligtvis att de medel vi ha till förfogande ska räcka till för
att SUF:s stödverksamhet ska kunna fortsätta. Därför blir det också extra viktigt att alla
bidrar med att betala in medlemsavgifterna.
Det har funnits oro över att den utredning, som skulle presenteras redan förra året,
skulle innebära betydande nedskärningar när det gäller statsbidragen till alla skolor
och skolföreningar. Som tur visar det sig att oron har varit obefogad. SUF:s goda kontakter med Skolverket har resulterat i att bidraget i år är på samma nivå som förra
året.
På styrelsemötet beslutades att SUF:s hemsida ska få en ansiktslyftning som ska göra
det lättare för er medlemmar att hitta bland den information som finns. Jag hoppas att
det redan till sommaren ska märkas när ni går in på hemsidan.
SUF:s överenskommelse med Utbildningsradion om at kunna få tillgång till UR:s utbud
visar sig vara mycket uppskattad. Jag hoppas att ni alla utnyttjar möjligheten att använda er av de många olika program som finns.
Läsutmaningen kommer även i år att gå av stapeln. Förra årets intresse att vara med
var mycket stort och kommer säkert att öka detta år. Att eleverna stimuleras att läsa
ser vi som mycket angeläget. SUF skänker fyra IPads som priser till de som uppvisar de
bästa resultaten. Om ni inte redan har fått information om Läsutmaningen lär ni få den
vilken dag som helst.
En annan aktivitet som sker i SUF:s regi är SUF-VM. Det är tredje året som detta anordnas med hjälp av Bo Jonsson och Peter Palm. Även här kommer SUF att skänka fyra
IPads. Information om detta kommer att presenteras inom kort. Gå gärna in på vår
hemsida för mer information.
Årets sommarkonferens kommer att äga rum den 6 – 7 augusti i Skolverkets lokaler i
Stockholm. Notera nytt datum för dagarna! Reservera dessa dagar redan nu. Inbjudan
med program och uppgifter om hur anmälan ska göras kommer inom kort att skickas
ut genom Skolverkets försorg. Vi hoppas att ni kommer att delta vid konferensen och
även vid den buffémiddag som även i år kommer att genomföras vid Kristinehovs
Malmgård på Södermalm. Enligt utsago från deltagarna vid förra årets middag var
buffén den bästa jämfört med tidigare års buffémiddagar.
Nu är det bara en månad innan påsken är här. Dagarna blir ljusare för var dag och det
är lättare att stiga upp på morgnarna. Ja, vi går verkligen mot ljusare tider!

Roffe

