Kort rapport av Dea Mansten från nätverkskonferens i Kassel, 8 ‐ 10 mars 2013.
På fredag eftermiddag välkomnades vi på Rådhuset av stadsråd Brigitte Bergholter som
berättade att Kassel har ansökt om att deras Bergpark med Herkulesstatyn ska bli upptagen som
Världsarv. Trumpetfanfar av en elev vid svenska skolan och ett musikstycke framfördes av andra
elever.
Därefter besökte vi det unika Sepulkral museet.

http://www.sepulkralmuseum.de/

Lördag morgon intressant föreläsning av Lilian Nygren‐Junker: Flerspråkighet som begrepp och
praktik. Kognitiva effekter av flerspråkigheten.
Kan sammanfattas med att en klar målsättning hos lärare och föräldrar är en förutsättning för
att det svenska språket ska utvecklas samt att man är konsekvent: en talare ‐ ett språk.
Stort intresse bland deltagarna som kommenterade, frågade och jämförde med egna
erfarenheter.
Efter en god lunch lagad av skolans elever fortsatte lärarna med grupparbete och styrelser gick
med SUF för styrelseutbildning.
10 styrelsemedlemmar kommenterade och ställde frågor om styrelsearbetet och berättade om
egna erfarenheter och lösningar på eventuella problem. Samarbete med Svenska kyrkan,
handelskammare och ambassader är viktigt för spridning av information om skolorna.
Ett medlemskap i SUF ger prestige och stöd till en förening.
På eftermiddagen berättade Inger Schubert från Lutzenfonden om hur böcker kommer bort och
hur de kommer tillbaka och Gunilla Rising Hintz talade om Kasselpojkarna bröderna Grimm.
Rundturen i Kassel på kvällen tog oss till Bergparken där vi beundrade den vidunderliga utsikten
och Kassels imponerande vårdtecken Herkules. Mitt i mörkret fanns en fantastisk restaurang
där vi serverades en läcker middag och blev underhållna av proffsiga lärare som överraskade
oss:
Ewert Birgersson från Nürnberg med humoristiskt klarinettspel samt en aria framförd av Pernilla
Landqvist från München! Fantastisk röst!

På söndag morgon fick vi information om teater i Heidelberg, tips och förslag och Lars Bergman
och Sverigekontakt gladde oss som brukligt är med sitt boklotteri och alla tog tacksamt emot en
svensk bok!
Sist, men inte minst, information om Mensa, föreningen för särbegåvade barn. Styrbjörn Yllner
berättade om begåvningens fram‐och baksidor.
På söndag avnjöts lunchen som föräldrar lagat: hackade ägg med hackade gröna kryddor
blandade i en yoghurt med kokt potatis till.
Efter lunchen var konferensen slut med tacksamma slutord från SUF.

