HANDLINGSPROGRAM FÖR SUF
SUF:s tre huvuduppgifter är

§
§
§

att ge stöd till skolor och skolföreningar
att informera om utlandsundervisningens betydelse
att påverka myndigheter och politiker

Föreningen ska verka för
att ge stöd så att alla som arbetar med undervisning utomlands får förutsättningar att ge barn och
ungdomar möjligheter att uppnå så hög måluppfyllelse som möjligt
Detta ska åstadkommas genom
1. att ge stöd åt alla som arbetar vid skolor och med kompletterande svensk undervisning,
2. att informera medlemmarna om nyheter, villkor och regler som rör undervisningen
3. att informera allmänheten om svensk utlandsundervisning som bedrivs
4. att påverka staten att förändra lagar och förordningar för att förenkla regelsystemet för
svensk utlandsundervisning så att det är anpassat till dagens och framtidens krav
5. att verka för att kompetensutveckling för personal och styrelseledamöter kommer till stånd
och att ge ekonomiskt stöd för detta
6. att ta fram stödmaterial och förbättra möjligheterna för IT-användning
7. att skapa och utveckla goda kontakter med departement och statliga myndigheter som
ansvarar för svensk utlandsundervisning
8. att verka för att nätverk byggs mellan olika aktörer som arbetar med svensk
utlandsundervisning samt
9. att vara öppen för medlemmarnas synpunkter om SUF:s verksamhet.
För att åstadkomma detta krävs
1. att insatser görs för att behålla och utöka antalet medlemmar i föreningen,
2. att skapa goda ekonomiska förutsättningar för föreningens verksamhet,
3. att aktivt arbeta för att andra organisationer och intressenter stödjer verksamheten genom
ekonomiska bidrag,
4. att i samråd med medlemmarna formulera fortbildningsbehov,
5. att skapa goda kontakter med läromedelsförlag och utöka tillgängligheten till dessa via
föreningens hemsida samt
6. att utveckla föreningens hemsida och vara aktiv på Facebook.

Detta innebär
1. att styrelsen kontaktar de skolföreningar som ännu inte är medlemmar,
2. att tydliggöra föreningens mål och se till att dessa kommuniceras med såväl medlemmar som
icke-medlemmar,
3. att för Oscar Ekman-fonden presentera tänkta insatser för verksamheten och äska medel för
dessa,
4. att i kontakter med Skolverket peka på vikten av fortbildningsinsatser och dessutom ge
förslag på vilka insatser som ska prioriteras och dessutom ge preliminära budgetkalkyler för
dessa,
5. att inventera vilka företag och organisationer som kan tänkas ge ekonomiska bidrag och i
kontakter med dessa motivera att dessa kan stödja verksamheten ekonomiskt,
6. att genom enkäter till medlemmarna ta reda på vilka behov av fortbildning som finns – både
vid utlandsskolorna och vid de olika skolföreningarna för kompletterande svensk
undervisning samt
7. att ta kontakt med sådana läromedelsförlag som kan tänkas ha sortiment som lämpar sig för
personal som arbetar utomlands och att erbjuda dessa att vara länkade till föreningens
hemsida
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