Lyckat möte - 31 mars 2017
I slutet av mars mötte representanter för SUF och SVIV statssekreterare Helene
Öberg (Mp). Vi träffades för att diskutera förutsättningarna för utlandssvenska
barn att få svenskundervisning och svensk utbildning i utomlandet.

Från vänster Göran Holm - styrelseledamot SUF, Annika Simonsson Bergqvist - styrelseledamot SUF,
Helene Öberg, statssekreterare till utbildningsministern, Stefan Sandqvist - ordförande SUF,
Kristin Öster - styrelseledamot i Svenskar i Världen. Bakom kameran står Anna C Belfrage, styrelseledamot i
Svenskar i världen, som även hon närvarade under mötet.

Idag finns det 18 svenska skolor i utlandet – skolor som ger svenska barn utbildning och är
goda ambassadörer för Sverige. Skolorna får inte sällan besök från nyfikna lokala
företrädare. De svenska utlandsskolorna får 28 miljoner kronor elevbidrag och 13
miljoner kronor i lokalbidrag årligen från svenska staten. Staten betalar även ut 11 miljoner
kronor till kompletterande svenskundervisning i utlandet.
I slutet av mars träffade Svenskar i världen (SVIV) och Svensk utlandsundervisnings förening
(SUF) statssekreterare Helene Öberg (Mp) för att diskutera förutsättningarna för svenska
barn att få svenskundervisning och svenskt utbildning i utlandet.
Bakgrunden till mötet var den förordning som reglerar svensk utlandsundervisning.
Förordningen är från 1994 och behöver ses över, något som även Helene Öberg instämde i.
Stefan Sandqvist, ordförande i SUF, gick igenom aktuella brister och åtgärdsförslag (se
skrivelse eller nedan).
Tillsammans belyste SUF och SVIV vikten av att ge utlandssvenska barn de bästa möjliga
förutsättningarna till utbildning och undervisning i svenska. Under mötet diskuterades även
förutsättningarna för svenska barn att gå i förskola i utlandet. Helene Öberg höll även med
om att det finns flera goda argument för att låta barn gå i förskola. En sammanhållen

pedagogik är inte minst viktig för den fortsatta skolgången. Detta bör rimligtvis även gälla för
svenska barn som bor utomlands.
Under mötet lämnade SVIV över kartläggningen av svenskar i utlandet. Vi belyste vikten av
att ta vara på den kompetens och erfarenhet som utlandssvenskar har. Det gäller inte minst
barn och unga som flyttar ut med sina föräldrar. Genom att ge dem goda förutsättningar att
utveckla det svenska språket och ta del av svensk undervisning underlättas hemvändande
och möjligheten att studera vidare i Sverige. Om de väljer att stanna i utlandet så kan de bli
goda ambassadörer för Sverige.
Fakta: Detta togs upp under mötet
Godtycklig beräkning av bidrag. Idag är flera tolkningar av förordningen möjliga vilket
öppnar upp för olika slutsatser gällande hur mycket statsbidrag som ska betalas ut.
Förordningstexten bör därför göras så klar och tydlig att den inte inbjuder till olika
tolkningar.
Rätten att erhålla statsbidrag. Hur och under vilka former svenskar flyttar utomlands har
förändrats med tiden men regelverket har inte hängt med. Bedömningen och
administrationen skulle dock kunna förenklas betydligt: basera rätten till statsbidrag på
medborgarskap och uppvisande av giltigt svenskt pass.
Undervisningsbidragen räcker inte till. I dagsläget betalar föräldrar vanligtvis halva
undervisningskostnaden för att kunna ge barnet de föreskrivna 2h kompletterande
svenskundervisning per vecka. SUF bedömer att bidraget behöver öka för att skapa reella
förutsättningar för kompletterande svenskundervisning.
Även yngre barn behöver svenskundervisning. Bidrag ges först det år barnet fyller 6 år. En
förändring av regelverket för att ge tidigare stöd till barns utveckling av svenska språket
skulle ge stora effekter för den fortsatta skolgången.
Bättre kvalitet och jämförbarhet i Skolinspektionens insatser. SUF efterlyser en mer
enhetlig struktur och enhetligt innehåll för skolinspektionens granskningar av svenska skolor
i utlandet.
Tydliggör uppgifterna för skolverkets kontaktpersoner. En representant för skolverket sitter
med som ledamot i utlandsskolornas styrelse. Denna representant har en viktig funktion och
därför är det viktigt att uppgifterna är tydliga.
Förvirring kring statsbidrag och tillstånd. I länder som Spanien har det uppstått problem då
de lokala myndigheterna efterfrågat svenskt tillstånd för att driva utbildning. Men i den
svenska dokumenten står enbart att skolan har rätt till statsbidrag. Där står inget om
tillstånd eller begräsning av antal elever.
SUF anser att en uppdatering och förändring av nuvarande förordningen är nödvändig.
SUF vill medverka i detta viktiga arbete.
Sammanfattningen är gjord av Kerstin Öster

