Konferens i Australien den 23 – 25 november 2012
Den sista i raden av konferenser år 2012 ägde rum i Australiens huvudstad Canberra
den 23 – 25 november. Till konferensen kom deltagare från olika delar av Australien,
de flesta från Melbourne och Sydney. Glädjande nog kom även några lärare från Nya
Zeeland till konferensen. Sammanlagt deltog 56 personer och bland dessa var två från
SUF:s styrelse.
Detta var den första konferensen i Australien sedan sju år tillbaka. Det visade sig att
behovet av att få träffas och få information om hur verksamheten ser ut på de olika
platserna i Australien och Nya Zeeland. Att dessutom få kunskap om vilka förändringar
som äger rum i det svenska utbildningssystemet ansåg deltagarna vara värdefullt.
Programmet hade utformats utifrån de önskemål och synpunkter som de ansvariga för
konferensen fått in från deltagarna.
Konferensen inleddes av ett anförande av Sveriges ambassadör i Canberra Sven‐Olof
Pettersson. Därefter presenterade jag föreningens aktiviteter under det senaste året
samt kommande uppgifter, bland annat att påverka. En sådan uppgift är att påverka
den utredning som nu ska se över svensk utlandsundervisning och presentera sitt
förslag under 2013. Dessutom gav jag en resumé av den årliga sommarkonferensen i
augusti.
Undervisningsrådet Per‐Olov Ottosson vid Skolverket redovisade vad som gäller för
kompletterande svensk undervisning och vilket stöd Skolverket kan ge. Han betonade
vikten av att alla som arbetar med detta måste finna olika kontaktvägar för att på så
sätt kunna utveckla sitt arbete.
Professor Bo Ralph, ledamot av Svenska Akademin och ordförande i föreningen
Sverigekontakt, höll en föreläsning med rubriken ”Vad händer i svenskan?”. Temat är
speciellt intressant med tanke på att många av deltagarna inte har samma möjligheter
att vara uppdaterade om detta som alla som arbetar i Sverige.
Under första dagens förmiddagspass gavs tillfälle att presentera sina verksamheter.
Det var intressant att notera den kreativitet som råder bland lärarna och som kan
påverka elevernas resultat i skolorna.
Deltagarna vid konferensen var den första konferenskvällen inbjudna på buffé till den
svenska ambassaden. Med tanke på att 2012 hade beslutats vara Raoul Wallenberg‐år
berättade Jan Anger, son till Per Anger som var en av de sista personerna som träffade
Wallenberg innan han bortfördes i januari 1945, om sin fars kontakter med
Wallenberg. Han hade också satt ihop en frågesport om Wallenberg för deltagarna att
försöka lösa.

Andra dagen höll Janica Nordström, doktorand vid universitetet i Sydney, en mycket
intressant föreläsning om hur distansundervisningen kan utvecklas, ett tema som kan
påverka inspirera lärarnas fortsatta arbete.

Konferensen avslutades med en paneldiskussion med deltagarna från Sverige.
Sammanfattningsvis konstaterade deltagarna att konferensen var mycket värdefull och
att man önskade att en ny konferens skulle bli av år 2015.
Att konferensen skulle bli så lyckad var ett resultat av ett bra samarbete mellan
rektorerna Anna Önnebro i Melbourne och Marianne Eckerström‐Fancelli i Sydney
med god hjälp av Katarina Prime Linmarker, informations‐ och kulturhandläggare vid
den svenska ambassaden i Canberra.
Vad kan SUF dra för nytta av konferensen? Det är utan tvekan tydligt att behovet av att
anordna konferenser för personal som arbetar med undervisning i kompletterande
svenska är stort. Att också få inblick i de speciella förhållanden under vilka lärarna
arbetar ger också SUF större anledning att kunna genomföra konferenser av detta slag
i fortsättningen. Det var också fascinerande att se med vilken energi och med vilket
intresse lärarna arbetar.
SUF bekostade såväl resa och logi för samtliga deltagare. Övriga utgifter bekostades av
såväl Riksföreningen Sverigekontakt som den svenska ambassaden i Canberra. Att
anordna en ny konferens i Australien ingår i det planeringsprogram som SUF arbetar
med.
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