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Enkät skickad oktober 2016 till SUF:s 106 medlemmar, 52 svar har inkommit.
Svaren kommer från:
Utlandsskolor 16/18, Kompletterande föreningar 32/72, Övriga 2/6
Av de svarande medlemmarna
17 % önskar fler nätverkskonferenser.
25 % är beredda ordna konferens
10 % vill bidra med kompetens till SUF:s arbete och 65 % svarar att de inte vet.
Kommentar:
Det känns som ett mycket positivt resultat av enkäten. Det stora flertalet tycker
att antalet konferenser är tillräckligt. Samtidigt är en fjärde del av
skolor/föreningarna intresserade av att arrangera konferenser vilket innebär
att vi lätt kan fortsätta hålla nuvarande nivå.
Att bidra med kompetens till SUF:s arbete ser sig en tiondel ha möjlighet att
gör och det kan tyckas lite men med tanke på hur många vi är tillsammans ger
kraft. Vi ska fånga upp den kraften och samtidigt se till att de nästan två
tredjedelar som svara ”Vet ej” ser att det är möjligt att göra skillnad och bli
bättre tillsammans.
Att hälften av medlemmarna svarat på enkäten kan tyckas lite. Det är ändå ett
vanligt resultat för även om önskan är att alla svarar. På enkäten våren 2016
svarade en fjärdedel och sett så är det nu en fördubbling av antal svarande.
Enskilda kommentarer går styrelsen igenom, dessa publiceras inte.
SUF ordnar nu två konferenser för kompletterande svenska (en i Europa och en utanför
Europa) och en för utlandsskolor. Dessutom inbjuds alla till Augustikonferensen.
1. Önskar ni fler nätverkskonferenser? *
Ja 9
Nej 27
Vet ej 11
2. Är i så fall er förening/skola beredda att arrangera en konferens?
Se Riktlinjer för att anordna konferenser på SUF:s hemsida. *
Ja 13
Nej 25
Vet ej 14
SUF är en medlemsförening med stor kompetens. I senaste enkäten framkom att
medlemmarna vill att styrelsen tar tillvara på engagemang.
Vill ni bidra med er kompetens i SUF:s arbete? *
Ja 5
Nej 13
Vet ej 34

