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Just hemkommen efter en givande konferens vid den svenska skolan i Beijing sitter jag och ser
tillbaka på den gångna hösten som för mig har inneburit mycket arbete som ordförande. Det har
varit – och är – ett mycket stimulerande uppdrag som jag har. Tyvärr var luften i Beijing inte den
jag är van vid och den bidrog säkert till den kraftiga förkylning som jag brottats med de senaste
dagarna. Jag hoppas att det inte har drabbat flera som deltog i konferensen.
Förutom konferensen i Beijing har en nätverkskonferens för personal med kompletterade svensk
undervisning ägt rum i Wien under hösten. Konferensen lockade många engagerade deltagare
som bland annat kunde utbyta erfarenheter med varandra för att kunna utveckla sin verksamhet.
SUF kommer redan under våren nästa år att anordna flera konferenser i Europa. Gå gärna in på
SUF:s hemsida så kan ni få redan på vilka det gäller.
Som flera av er säkert har noterat har Skolinspektionen genomfört inspektioner vid flera av våra
svenska utlandsskolor. Syftet med dessa är att se till att skolorna bedriver en verksamhet enligt de
lagar och förordningar som gäller. Det här har inneburit extra arbete för de skolor som inspekterats och många har fått kritik på vissa punkter. Skolinspektionen ser bara till avvikelser, vilket innebär att de endast koncentrerar sitt arbete på skolornas brister och inte ser till de många positiva sidor som skolorna kan uppvisa. Nu tror jag att inspektionerna på sikt ska resultera i att de
svenska utlandsskolornas kvalitet ytterligare förbättras. SUF kommer att bidra med vad vi kan för
att förutsättningarna inför inspektionerna blir så bra som möjligt.
Annars präglas skoldebatten i Sverige just nu av effekterna av de många förändringar på skolans
område som genomförts under året. Det är mycket att tänka på för att kunna vara uppdaterad
som lärare och som skolledare. Dessutom är det viktigt att skolornas styrelser är insatta i de
många förändringar som skett. SUF har under hösten träffat flera styrelser för att ge dem bästa
möjliga stöd. Vi kommer att fortsätta dessa träffar.
Vad är det som händer med vädersituationen här i Sverige? Än så länge har det inte fallit någon
snö här i Stockholm, vilket jag inte har något emot. Julhandeln är dock i full gång och julskyltningen är sedan länge genomförd. Nu är det dock snart dags för julhelg och med allt vad den innebär
och då vill jag ha en vit jul! Vi får hoppas att jag blir bönhörd.
Nu är det inte långt kvar av höstterminen och jag kan tänka mig att ni är i full fart med att förbereda luciafirande. Det är ett bra tillfälle att uppmärksamma en viktig svensk tradition, inte bara för
våra barn och deras föräldrar, utan även för den lokala befolkningen i det land ni befinner er.
Jag vill på det här sättet önska er och era elever en stämningsfull julhelg och hoppas att det nya
året blir både innehållsrikt och spännande!
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