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Till SUF:s medlemmar
En blick på kalendern gör mig medveten om att det snart har gått tre månader på det nya året. Ja,
kan jag kalla det nytt då nära en fjärdedel har passerat? funderar jag när jag ser ut över takåsarna här
i Stockholm och solen är på väg ner. Efter många månaders vinterväder tycks våren äntligen börja
närma sig. Snart slår växtligheten ut i full blom och min längtan efter sommaren börjar på allvar.
Den sista tidens händelser i Libyen och Japan får mig påmind om att vi lever förhållandevis tryggt här
i Sverige. Vi slipper vara oroliga för kommande jordbävningar och behöver inte frukta ett diktatoriskt
ledarskap som inte tvekar att ta kål på den egna befolkningen. Rapporteringen om vad som händer
är inte rolig, men jag får hoppas att det så småningom löser sig på båda håll.
Nog om detta. Just nu är det mycket som händer på skolfronten och SUF ägnar mycket tid till att på
olika sätt försöka påverka beslutsfattarna att förbättra förutsättningarna för alla som studerar
utomlands. Styrelsen har fått en skrivelse från Skolverket som ska lämna synpunkter på senast denna
månad. Skrivelsen handlar om hur rapporteringen till Skolverket ska utformas i fortsättningen.
Vid många av våra skolor finns det idag sedan många år gästelever på gymnasienivå. Verksamheten
har uppskattats av såväl elever som lärare och föräldrar. I vårt alltmer globaliserade tidevarv ser SUF
det som naturligt att denna verksamhet ska kunna fortsätta och också utvecklas. Det finns dock
andra synpunkter på denna verksamhet. Ett av SUF:s viktigaste arbete är därför att övertyga
beslutsfattarna att skolorna ska kunna ta emot gästelever även i fortsättningen.
Igår besökte jag SVIV:s generalsekreterare för att planera Utlandssvenskarnas Parlament som
kommer att gå av stapeln den 18 augusti i år. Syftet är att diskutera frågor som är viktiga för alla som
lever utomlands och på vilket sätt vi ska kunna påverka så att alla svenskar får så bra förutsättningar
som möjligt. Förutom frågan om gästelever kommer jag att trycka på för att även förskolebarnen ska
vara berättigade till statsbidrag.
I början av december anordnades en utbildning för styrelseordföranden vid våra svenska
utlandsskolor. Utbildningen var förlagd strax utanför Marbella i Spanien. Syftet var att informera om
alla de förändringar inom utbildningsväsendet som kommer att ske under detta år och de närmast
följande åren. Samtidigt träffades rektorerna för att utbyta erfarenheter och utveckla
samarbetsformer. Även lärarpersonal från den Iberiska halvön hade konferens samtidigt.
Att kunna träffas och utbyta tankar och erfarenheter är viktigt för alla som arbetar utomlands. SUF
stödjer därför nätverkskonferenser genom ekonomiskt bidrag. Senast gällde detta den konferens
som ägde rum i Seattle i början av mars för lärare som arbetar med kompletterande svensk
undervisning. Ett fyrtiotal lärare deltog i konferensen.
Under resten av året planeras flera konferenser. Förutom en nätverkskonferens i Berlin nu i mars ser
många fram emot den årliga sommarkonferensen som kommer att genomföras den 9 – 10 augusti.
Närmare information kommer att sickas ut till alla senare under våren.
SUF:s hemsida har blivit bättre under det senaste året. Jag rekommenderar därför alla att ta en titt
där då och då för att hålla er informerade om vad som är på gång. Har ni idéer hur hemsidan kan
förbättras ytterligare är ni välkomna att höra av er till mig på suf@ornbrant.se.
Även om påsken i år ligger först i slutet av april vet jag att tiden går fort och snart står påskkäringarna
utanför dörrarna. Jag vill passa på att önska er och era elever en fin fortsättning med arbetet!
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