NYHETSBREV 2016-09-21

Hej Kära SUF-medlemmar
Vid SUF:s årsmöte i augusti valdes jag till ny ordförande efter Rolf Ornbrant. Rolf har
tillsammans med Jan Dackenberg bestämt sig för att ägna sig åt andra uppgifter. Ett stort tack
till er båda!
Styrelsen har fått en ny sammansättning och dess medlemmar kan du läsa om på SUF:s
hemsida. http://www.utlandsundervisning.se/detta-ar-suf/styrelsen/
Jag ser fram mot mitt nya uppdrag och vill ge tillbaka lite av vad svensk utlandsundervisning
gett mig under 14 år som rektor för Svenska skolan på Mallorca.
Ett nytt skolår för svensk utlandsundervisning har börjat runt om i världen. Lärare och elever
möts och utvecklas tillsammans i olika former för att bygga vidare med det svenska språket
som grund. Det är ju det som svensk utlandsundervisning handlar om.
Under hösten genomförs två konferenser och under våren är en planerad:
* London 30/9-2/9 för utlandsskolor
* Fort Lauderdale 4-6/11 för kompletterande svenska
* Canberra 3-5/3 2017 för kompletterande svenska
Den traditionella Augustikonferensen för alla äger rum 3-4/8 2017
Om du är intresserad av SUF:s handlingsplan finns den på hemsidan
http://www.utlandsundervisning.se/wp-content/uploads/2015/06/Handlingsprogram-SUF2015.pdf

På hemsidan kan du också läsa om SUF:s mål, ekonomiska bidrag, hur styrelsen arbetar samt
SUF:s historia.
Det är avgörande för att kommunikationen med medlemmarna ska fungera att föreningarna
har meddelat korrekt e-postadress till info@utlandsundervisning.se och även till Skolverket för
att få bidrag. Det är bättre om föreningen har en egen adress som till exempel
info@skolföreningens-namn, istället för en personlig adress.
Det här är mitt första Nyhetsbrev och jag tänker skicka ut fyra brev per läsår eller vid behov.
Dessa skickas via mail och ligger därefter på SUF:s hemsida. För att spridningen ska bli bra
ansvarar föreningsordförande, rektor eller kommunikationsansvarig för att se till att
Nyhetsbrevet sprids till de som arbetar med utlandsundervisning.

Jag vill passa på att önska er en fin hösttermin tillsammans med era elever!
Stefan Sandqvist
Ordförande
stefan.suf@gmail.com
www.utlandsundervisning.se

