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Hej Kära SUF-medlemmar
Möte med Utbildningsdepartementets politiska ledning, den 31 mars hade delar av SUF:s
styrelse och representanter från SVIV ett mycket positivt möte med Helene Öberg,
statssekreterare och utbildningsministerns ”högra hand”. Läs mer här:
http://www.utlandsundervisning.se/wp-content/uploads/2015/06/Lyckat_mote_SVIV_SUF.c.pdf

Göran Holm, Annika Simonsson-Bergqvist, Helene Öberg, Stefan Sandqvist, Kristin Öster

Canberra konferensen för personal som arbetar med kompletterande svensk undervisning i
Asien och Oceanien genomfördes i mars. Det var en mycket välplanerad konferens med
deltagare från Tokyo till Aukland. Det engagemang och det intresse som deltagarna spred
under dagarna var imponerade.

Svenska skolan, Manly Vale, Sydney

Sommarläger i Sverige får vi många frågor om och nu finns webbadresser till några på SUF:s
hemsida under LÄNKAR.
Beslut om preliminärt statsbidrag till skolor och föreningar för 2017 har kommit från
Skolverket och finns publicerat på vår hemsida http://www.utlandsundervisning.se/om-suf/dokument/
Resultatet av enkäten som SUF och SVIV genomförde tillsammans i november finns publicerat
här http://www.utlandsundervisning.se/wp-content/uploads/2015/06/SVIV-SUFenkat2016.c.pdf
Några korta kommentarer:
”När det gäller att underhålla det svenska språket vid flytt utomlands, visar enkäten att
mer än hälften (55%) av barnen talar svenska i hemmet.”

”Drygt 40 % av utlandsföräldrarna planerar eller hoppas att deras barn ska gå på
universitet eller högskola i Sverige efter utlandsvistelsen.”
SUF har svarat positivt på en remiss om förändring av Skollagen som innebär att kommuner
får möjlighet att anordna distansutbildning. Som det är nu är har enbart Sofia Distans och
Hermods rätt till distansundervisning.
I november skickade vi ut fakturor till medlemsföreningarna för 2017. Vi haft problem med
några email adresser och fakturorna har inte kommit fram rätt. Hör av er om ni inte fått
fakturan eller om ni undrar över något. Meddela om ni gör adressändring.
SWEA har drivit ett projekt sedan 2012 - Barn Utomlands & Svenska språket (BUS).
Projektet ger stöd och information när det gäller att föra vidare svenskan till sina barn eller
barnbarn. Under maj görs en uppföljning av projektet – håll utkik efter enkäten.
SMUL – Svenska som Modersmål UtomLands är en internationell intressegrupp för de som bor
utomlands och vill stödja barnen med att använda och utveckla sin svenska. SMUL arbetar
primärt med att stärka svenskan hemma i familjen, men arbetar i ökande grad också med att
främja och skapa olika utbildningsalternativ i kompletterande svenska. https://svenskautomlands.org/
Sommarkonferensen den 3-4 augusti 2017. Inbjudan med ett spännande program skickas ut i
maj. I anslutning till konferensen äger det sedvanliga årsmötet rum. Konferenshandlingar
läggas ut på SUF:s hemsida så även program till konferensen.
Hösten 2017 anordnas två konferenser en för utlandsskolor på Gran Canaria 22-24/9 och en
för kompletterande undervisning i München 20-22/10.
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