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Kära medlemmar!
Tiden går fort. Vintern tycks vi nu ha lämnat bakom oss, åtminstone i Sveriges södra
delar. Själv ägnar jag just nu dagarna till att byta ut köket i vårt fritidshus i centrala
delen av Ystad. Här är dock våren på plats och grönskan visar sig överallt. Vi går nu
mot en ljusare och varmare period, vilket åtminstone jag tycker är skönt.
Vad har då hänt sedan sist? Flera av våra utlandsskolor har varit föremål för
Skolinspektionens besök och fått påpekanden om brister som måste åtgärdas. Så
tycks det även vara med alla inspekterade skolor i Sverige. Trots detta har TV4 haft
ett negativt vinklat inslag om svenska utlandsskolor som grundar sig på ett tre år
gammalt ärende i en av våra skolor. Med detta som grund påstår man att ”svenska
utlandsskolor inte håller måttet”. Osakligt och bristfälligt enligt min mening. Ni som
arbetar i våra svenska utlandsskolor gör ett fantastiskt fint jobb som också ger våra
barn och ungdomar som vistas utomlands de bästa möjligheter att studera vidare och
klara sig fint i det fortsatta livet.
För att undvika onödiga påståenden om vår verksamhet har jag tillsammans med en i
styrelsen besökt två av de skolor som ännu inte haft besök av Skolinspektionen.
Avsikten har varit att hjälpa ledning och styrelse att förbereda sig inför besöket. Våra
besök har varit mycket uppskattade och vi avser att göra fler besök under året till
andra skolor.
Våren har varit fylld med olika konferenser som SUF stödjer med ekonomiska medel.
Många av er har förmodligen deltagit i någon av dessa. De har ägt rum i Frankfurt,
Madrid och Barcelona, samtliga under mars månad. Jag blir alltid så glad över att
möta engagerad och intresserad personal vid dessa tillfällen! Vad som nu står
närmast är sommarkonferensen som i år äger rum den 7 – 8 augusti i Stockholm,
denna gång i Skolverkets nya lokaler på Fleminggatan. Inbjudan till konferensen
kommer att skickas ut under maj månad. Glöm inte att anmäla er i tid!
Även om jag tycker juni månad med skolavslutningar ligger långt fram i tiden är vi
snart där. Jag hoppas att ni har det bra på era respektive skolor och att ni kommer att
vara belåtna med läsåret 2011-2012.
Väl mött på sommarkonferensen i augusti!
Roffe

