Tiden går fort och när jag sitter här i vårt fritidshus i Ystad strålar solen sedan en tid tillbaka och
växtligheten frodas. Häromdagen frågade en god vän om jag inte skulle föredra att bo permanent
på en plats där klimatet ständigt är varmt och skönt. Jag svarade att jag inte skulle kunna tänka
mig att avstå från det varierande väder som de olika årstiderna i Sverige innebär.
Vädret har också fått såväl vuxna som barn att lätta på klädseln. Eleverna i skolorna runt omkring
börjar se fram emot skolavslutningarna i början på juni. För de elever som går sista året på
gymnasiet blir årets avslutning den sista. Sedan väntar vuxenlivet med allt vad det innebär av nya
upptäckter och nya erfarenheter.
Det skulle förvåna mig om ni inte ser fram emot en tids ledighet efter ett läsår som tagit en hel
del kraft från er, men också givit er stor behållning genom era elever. Många av er åker
förmodligen till Sverige under sommarlovet och jag hoppas få se er på sommarkonferensen den 9
– 10 augusti. Inbjudan kommer att skickas ut från Skolverket.
Sedan mitt förra brev har det genomförts några konferenser för personal som arbetar utomlands.
En ägde rum i mars i Seattle för lärare med kompletterande svenskundervisning. I Berlin
anordnade man också en nätverkskonferens den 18 – 20 mars. Att träffas och få inspiration och
utbyta erfarenheter är viktigt för lärare, framför allt för er som finns på så många skilda platser i
världen. Sommarkonferensen är den konferens då alla har chans att träffas, men även
nätverkskonferenserna är nödvändiga. SUF bidrar tillsammans med Skolverket ekonomiskt för att
möjliggöra dessa konferenser.
Om ni har tankar på att anordna en konferens är det viktigt att ni tidigt meddelar styrelsen detta
och att ni så fort som möjligt följer den överenskommelse med Skolverket som vi träffat. Den
innebär att ni måste ha en ekonomisk kalkyl, presentera syftet med konferensen, förmodat antal
deltagare, preliminärt program samt tidpunkt för konferensen. En utvärdering ska också göras av
deltagarna. Hör av er om ni vill genomföra en konferens!
Styrelsen har arbetat fram mål för SUF efter att ha efterfrågat synpunkter från bland annat
rektorerna. Målen finns nu att läsa på vår hemsida www.suf.c.se.
Jag har redan tidigare påpekat vikten av att utbyta erfarenheter och idéer mellan er som arbetar
utomlands. Detta sker i olika omfattning och på olika sätt. Jag har talat med Sofia Distans om att
kunna skapa ett gemensamt system som alla kan använda sig av. Vid några skolor kanske man
redan har First Class som hjälpmedel. Nu erbjuder Sofia Distans alla att kunna vara uppkopplade
på detta system utan kostnad. SUF betalar för ett grundpaket, men det är gratis för skolorna och
er som arbetar med kompletterande svenskundervisning. Sofia Distans kommer att informera mer
om detta vid sommarkonferensen.
Ha nu ett bra slut på läsåret och så hoppas jag att vi ses i augusti!
Roffe

