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Hej Kära SUF-medlemmar och alla som arbetar med utlandsundervisning
Augustikonferensen
I år börjar konferensen med en extra utbildningsdag tisdagen 7/8 för lärare som
undervisar i kompletterande svenska. Program för alla är 8-9/8 med SUF:s årsmöte på
onsdag em 8/8. Konferens inbjudan och program skickas ut i maj.
Konferens i Aten
20-22 april är det nätverkskonferens för kompletterandeundervisning i Aten.
I Aten planeras en styrelseutbildning för kompletterande föreningar – det blir delvis en
fortsättning på det som påbörjades i München.
Fortsatt arbete med förändring av förordningen
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att utarbeta ett förslag till ändring av
förordningen (1994:519). Uppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet senast
den 28 februari 2019.
http://www.utlandsundervisning.se/wp-content/uploads/2015/06/Regleringsbrev-Statensskolverk.pdf
Här beskriver SVIV hur vi samarbetar för kring villkoren för svensk utlandsundervisning
http://www.sviv.se/blog/2018/04/utredning-om-ratten-till-skola-i-utlandet/

Lissabon konferens

16-18 mars anordnades en styrelseutbildning och rektorskonferens i Lissabon.
Här är en rapport

http://www.utlandsundervisning.se/wp-content/uploads/2015/05/Konferensen-i-Lissabon.c.pdf
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Natur & Kultur avtal
SUF har gjort ett avtal om rabatt för SUF:s medlemmar
- Tryckta läromedel lämnas 4 % rabatt, detta gäller även för våra digitalböcker.
- DIGILÄR-serien är ett hel digitalt läromedel. Här erbjuds paketlösningar.
Mer information kommer inom kort.
Stipendier
Fortsätter att utlysa stipendier för elever och lärare, ansök senast 15/12 2018 för
stipendier till 2019. Stipendiater för 2018 meddelas i maj.
Stipendierna är avsedda att användas för fortbildning, framförallt i svenska språket.
GDPR – inom EU
Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår
fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas
till en person. För myndigheter, företag och organisationer kan detta komma att betyda
en hel del förändringar. Vi uppmanar skolor/föreningar att sätta sig in i vad det innebär.
SUF och medlemmarna
SUF är en ideell förening för föreningar som bedriver utlandsundervisning.
Alla förslag och synpunkter för förbättra att villkor och möjligheter för utlandssvenska
barn och de som arbetar med utlandsundervisning, välkomnas. Hör gärna av er till
info@utlandsundervisning.se
SVIV – Svenskar i Världen
SUF och SVIV samarbetar, om ni inte redan får SVIV:s nyhetsbrev, anmäl er här
http://www.sviv.se/nyhetsbrev/
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).
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.

Jag önskar er alla en fortsatt fin vårtermin
Stefan Sandqvist, ordförande
stefan.suf@gmail.com
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