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Hej Kära SUF-medlemmar och alla som arbetar med utlandsundervisning
Nu är det snart midsommar och vi får en välkommen paus i de flesta verksamheterna. Samtidigt
är planeringen för nästa år i full gång och många av oss träffas vid Augustikonferensen, som i år
har ett delvis nytt och spännande upplägg.
Det börjar 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 eftermiddag.
Länk för anmälan till Augustikonferensen:
https://response.questback.com/skolverket/rbjczgj3mv
Senaste anmälningsdagen är den 21 juni och programmet finns på SUF:s hemsida.
Enkät till Kompletterandeföreningar
Inför Augustikonferensen vill SUF samla in uppgifter och synpunkter. I år har vi dessutom en hel
extra dag för kompletterandelärare, den 7 augusti och den vanliga konferensen är den 8-9
augusti.
För att få ut det mesta möjliga av vår konferens ber vi er fylla i formuläret via länken nedan,
snarast, helst före 1 juli.
https://goo.gl/forms/cPOZYA2Kw9QYJrc23
Skolinspektionens tillsyn av utlandsskolor
Inspektionen har i april begärt in dokument från alla 18 utlandsskolor. Därefter har man valt ut 5
skolor för att göra tillsynsbesök Bryssel, Fuengirola, Madrid, Mallorca och Nairobi.
Skolinspektionen kommer att medverka vid Augustikonferensen.
Inspektionen har även ansvar för tillsyn av kompletterandeföreningar.
Avtalet med Natur & Kultur
Här finns avtalet
http://www.utlandsundervisning.se/wp-content/uploads/2015/06/AVTAL-SUF.pdf
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Rapport från Aten, nätverkskonferens 20-22 april 2018
Konferensen samlade totalt 97 deltagare och vände sig till lärare och styrelsemedlemmar i
Europa.
Temat för konferensen var Skolverkets kursplan för kompletterande svenskundervisning.
Lördagen inleddes med att några barn från Atens kompletterande verksamhet välkomnade
deltagarna med texter och verser, en del egenhändigt komponerade. Därefter följde information
av Skolverket, SUF och Sverigekontakt.
Anne-Marie Körling, lärare, författare och läsambassadör talade på temat Textsamtal och
bildpromenad- att tänka, kommunicera och lära medan konferensens andre föreläsare Agneta
Kristensson, undervisningsråd på Skolverket, lärare och rektor talade om Storyline samt hur man
kan förnya, återanvända och slänga bort både material och sätt att arbeta för att kunna få plats
för nytt material och nytt sätt att tänka.
På lördag eftermiddag, parallellt med Anne-Marie Körlings föreläsning pågick styrelseutbildning
med ledning av Bengt-Åke Edwardsson och Cecilia Calais.
Stipendier
SUF fortsätter att utlysa stipendier för elever och lärare, ansök senast 15/12 2018 för stipendier
till 2019. Stipendierna är avsedda att användas för fortbildning, framförallt i svenska språket.
http://www.utlandsundervisning.se/wp-content/uploads/2018/04/SUF-stipendier.pdf
Här är stipendiaterna för 2018:

Höstens aktiviteter
Colorado 28-30/9 nätverkskonferens för kompletterande i Nordamerika.
Marbella 19-21/10 nätverkskonferens för utlandsskolor.
SUF VM i oktober.
Skolverket tar på regeringens uppdrag fram förslag till förändring av förordningen SFS-1994:519.
Kom ihåg att håller er uppdaterade på SUF:s och SVIV:s hemsidor
www.utlandsundervisning.se och www.sviv.se
Jag önskar er alla en härlig sommar
Bästa hälsningar
Stefan Sandqvist, ordförande
stefan.suf@gmail.com
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