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Hej Kära SUF-medlemmar och alla som arbetar med utlandsundervisning
Ett nytt skolår för svensk utlandsundervisning börjar runt om i världen. Lärare och
elever möts och utvecklas tillsammans i olika former för att bygga vidare med det
svenska språket som grund.
SUF:s årsmöte 2017
Styrelse fick förtroendet att fortsätta sitt arbete även 2017-18 och styrelsens
sammansättning är oförändrad med Stefan Sandqvist som ordförande.
Augustikonferensen
Skolverkets konferens i Stockholm var välbesökt med deltagare från hela världen.
Kjell Hedvall, avdelningschef Skolverket berättade om Skolkommissionens
slutbetänkande. (SUF:s skriver ett remissvar för att markera att
utlandsundervisningens betydelse).
Peter Karlberg, Undervisningsråd Skolverket berättade om Skolans digitalisering och
Vision 2022 - ”Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens.
Vi ska dra nytta av det som digitaliseringen är bra på.”
Tips besök lärportalen: https://larportalen.skolverket.se
Anna Tebelius Bodin föreläste om ”Hjärnan och medveten användning av
digitalaverktyg” (se smakprov på föreläsningen här >>sammanfattning av föreläsning )
Vår hjärna är ca 40 000 år gammal och formad utifrån vårt liv på savannen. Vi levde ett
liv med begränsade resurser. Trots detta är vår hjärna väldigt duktig på att förändra
sig. Hjärnan tar 20-25% av kroppens energi trots sin litenhet, 2 % av kroppen.
Anna Tebelius Bodin kommer att medverka vid konferensen i München i oktober.
Dagen avslutades med erfarenhetsutbyte och andra dagen med valbara seminarier.
Skolverket hade inte möjlighet att direktsända eller spela in föreläsningar vid
konferensen men ett nytt försök görs nästa år.
Sommarkonferensen 2018 är bokad och förläggs till 8-9 augusti.
Utbetalning av statsbidrag för 2017 har inte fungerat bra, meddelar Skolverket.
Betalning till några föreningar har försenats. Det beror på bankernas ökade krav på
uppgifter vid överföringar och registrering av konton. Skolverket arbetar med frågan.
Frågor om statsbidrag ställs till: Johanna Draxler, Statsbidragsenheten Skolverket,
Utlandsskolor.statsbidrag@skolverket.se
Beslutade belopp för 2017 finns publicerat på SUF:s hemsida
http://www.utlandsundervisning.se/om-suf/dokument/
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Skolverkets utredning av utlandsundervisning
Varför finns det ett samhällsintresse av att ha statsstödda svenska skolor
utomlands?
Med den här frågan har Skolverket påbörjat en utredning. Man har intervjuat en rad
organisationer som är inblandade och självklart är SUF en av dem. Slutsatsen är att den
behövs och att förordningen som styr SFS 1994:519 behöver uppdateras. Det troliga är
att Skolverket inom kort kommer att föreslå en offentlig utredning. SUF:s styrelse skrev
i april ett utkast med kommentarer >>>> läs här
Under hösten anordnas två konferenser en för utlandsskolor på Gran Canaria 22-24/9
och en för kompletterande undervisning i München 20-22/10. Under våren planeras en
rektorskonferens i Lissabon och en kompletterande konferens i Aten.
Påminnelse om UR – Sveriges Utbildningsradio
UR och SUF har ett samarbetsavtal där alla medlemmar har tillgång till stora mängder
material. Det fungerar via http://www.mediawebben.se och Media Center Region
Västerbotten. Så här går det till: Gå till http://mittmediacenter.se/mediawebben och
klicka på "Registrera dig här". Ange kommun: Umeå och sedan Skola: Svensk
Utlandsundervisnings Förening och lärare (eller övrig personal).
Meddela förändringar i styrelse eller ledning
Meddela till SUF om det blir förändringar i er förening till info@utlandsundervisning.se
Sprid Nyhetsbrev
Dessa skickas via mail till föreningar och skolor, de ligger också på SUF:s hemsida. För
att spridningen ska bli bra ansvarar föreningsordförande, rektor eller
kommunikationsansvarig för att Nyhetsbrevet sprids till de som arbetar med
utlandsundervisning.
Utlandssvenskarnas Parlament (SVIV) hålls nu närmast 22-23/8 i Stockholm.
Se program och inbjudan här >>>>

Jag önska er en fin hösttermin tillsammans med era elever!

Stefan Sandqvist
Ordförande
stefan.suf@gmail.com
www.utlandsundervisning.se
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