Kära medlemmar!
Nu tycks sommaren vara på väg att lämna oss och dagarna blir kortare och kortare. För de flesta
av er som har varit hemma i Sverige under sommaren tycks vädret inte ha visat sig från sin bästa
sida. Många har klagat på det dåliga vädret och hoppas att nästa sommar blir bättre. Kräftsäsongen går mot sitt slut och nu är det tid för surströmming för dem som tycker om denna norrländska delikatess. Jag tillhör konstigt nog denna illustra skara sedan många år tillbaka.
Nu har ni säkert kommit igång med undervisningen på era olika platser i världen. Det har ju gått
dryga tre veckor sedan den sedvanliga sommarkonferensen i Stockholm genomfördes. Det var
ovanligt många nya lärare som deltog och det tyder på att omsättningen av lärare detta läsår varit
hög. Men många var lärare som många år i rad har deltagit. Konferensen ger ju stora möjligheter
till att utbyta erfarenheter och att få stimulans till det fortsatta arbetet.
Vid årsmötet som ägde rum i anslutning till konferensen blev jag omvald till ordförande för föreningen. Det gläder mig mycket att medlemmarna har förtroende för det arbete jag lägger ner för
föreningens bästa. Jag tycker att det är inspirerande och roligt. Under konferensen berättade jag
att vår hemsida kommer att få en ansiktslyftning. Bland annat ska styrelsen se till att information
om kommande konferenser läggs ut i god tid innan konferenserna äger rum. Detta för att ni ska få
information om konferensernas innehåll och också hur ni kan anmäla er. Jag hoppas också att SUF
även i fortsättningen med Skolverkets stöd ska kunna ge bidrag till olika konferenser.
För att hemsidan ska bli så informativ som möjligt är vi angelägna att alla medlemmar bidrar med
information om dess verksamhet. Skicka därför in uppgifter till stefan@svenskaskolanmallorca.com så ska han se till att dessa kommer på plats på hemsidan.
Jag har tidigare informerat om höstens konferenser, men det skadar inte att göra det en gång till.
Närmast i tiden, den 11 – 13 september, sker en konferens i Bryssel för utlandsskolorna. Den 3 – 4
oktober blir det konferens i New Jersey för kompletterande svensk undervisning. Slutligen genomförs en konferens i Torrevieja i Spanien för de svenska utlandsskolorna. Information om respektive konferens kommer att skickas ut från konferensanordnarna och även läggas ut på SUF:s hemsida. Jag hoppas att ni har chans att delta i någon av dessa konferenser.
Jag vill tipsa er om en språkportal som ni kan ha nytta av. sv.bab.la/lexikon är en kostnadsfri
språkportal som erbjuder 40 olika lexikon på 27 språk, och för svenska finns två tvåspråkiga ordböcker: svenska-engelska och svenska-tyska. Dessa lexikon är mycket omfattande med funktioner
som synonymer, exempelmeningar och ljuduppläsning. Här finns även verb-böjningar och frasböcker - dessa brukar vara speciellt uppskattade vid inlärning av nya språk eller för de som inte är
helt säkra på sin svenska.
Ta nu hand om era elever på bästa sätt och se till att de, när de så småningom lämnar er, har goda
minnen från er tid tillsammans med sig i bagaget!

Roffe

