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Att kunna koppla av efter ett läsårs intensiva skolverksamhet är enligt min mening en förutsättning för att kunna fortsätta det viktiga arbete som det innebär att jobba utomlands. Därför hoppas jag att ni alla har kunnat utnyttja ledigheten på bästa sätt. Många av er har besökt Sverige där väderleken varit som den brukar på sommaren. Ibland varmt och skönt med
sol, men också regniga och blåsiga dagar. Ni som varit i Norrland har nog haft bättre väder
För många av er har skolstarten och mötet med eleverna redan ägt rum. Det är alltid härligt
att få ta del av hur deras sommar har varit och hur de har tillbringat sommardagarna. Från
min lärartid minns jag hur ivriga eleverna var att berätta deras olika upplevelser från ledigheten.
För egen del kopplar jag nu av efter de konferensdagar som vi haft i Stockholm. Ni som deltog hoppas jag fick inspiration och nya kunskaper att arbeta vidare med nu när det nya läsåret börjar. Som ni vet är det mycket nytt som införs i den svenska skolan. Bland annat handlar det om lärarlegitimation, något som ni som deltog fick information om av Skolverkets
representant. Sofia Distans informerade också om det kommunikationsverktyg som jag berättade om i mitt förra brev. Alla blev väldigt positiva och styrelsen kommer nu att se till att
alla kan använda sig av detta. Ni kan läsa mer om detta längre ner i detta brev.
Under det gångna året har Skolinspektionen genomfört inspektion på flera av våra utlandsskolor. Trots att vi har en bra verksamhet har det resulterat i många påpekanden om brister
som måste åtgärdas på respektive skola. Vi vill naturligtvis att skolorna kan visa upp sådan
verksamhet som inte föranleder Skolinspektionen att rikta kritik. Därför är det viktigt att ni
på skolorna ser till att ni följer de lagar och bestämmelser som gäller. Här har framför allt
respektive skolstyrelse ett stort ansvar. En förutsättning är då att styrelsen har gedigna kunskaper om såväl lagar och förordningar och också har en klar bild av vad styrelsen har att
sköta. SUF kommer på olika sätt att stödja styrelserna i deras ansvarsfulla arbete. Mer om
detta kommer senare.
Nu ser jag fram emot ett nytt spännande verksamhetsår som ordförande. Jag hoppas att jag
stödja och hjälpa er om ni har några frågor. Hör gärna av er om ni undrar över något. Lättast
kommer ni åt mig på mejladressen suf@ornbrant.se.
Jag önskar er alla ett nytt givande läsår tillsammans med eleverna fyllt av spännande upplevelser!
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Kom i gång med SUF:s kommunikationsforum
I samarbete med Sofia Distans har SUF utarbetat en miljö i FirstClass där medlemmar och dess personal på utlandsskolorna får möjlighet att utbyta erfarenheter,
tankar och idéer samt även att kunna vara ett dagligt stöd för varandra de gånger
det blåser "ensamma" vindar runt om i världen.
För presentation av miljö, klicka på ikon för att se film:
Windows

Mac

Hur installera och registrera sig? Klicka på ikon för att se film:
Windows

Mac

Vidare information kommer i din mailbox när du har registrerat dig.
För frågor/information kontakta: magnus@sofiadistans.nu , ronny@sofiadistans.nu

Välkomna!

