SUF:s styrelse 2016-17
Ordförande
Stefan Sandqvist: rektor vid Svenska skolan på Mallorca 20032016. Har bakgrund som idrottslärare (GIH 1975) och rektor på
Gotland 1990-2003. Startade friskolor, Donnergymnasiet på
Gotland 1998 och i Göteborg 2000. Avslutade Statliga
Rektorsutbildningen i Stockholm 1996 och Rektorsprogrammet
vid Stockholms Universitet 2013. SUF-styrelsen 2014-.
Sekreterare
Cecilia Calais: Jur kand 1984. Har sedan examen arbetat inom
Ericsson med utlandspersonalfrågor. Är sedan oktober 2003
ansvarig för Ericssons centrala enhet för "International
Assignments". SUF-styrelsen 2006Kassör
Bengt-Åke Edwardson: Tidigare chef för ekonomi och
administration vid Skandinaviska skolan i Bryssel 1995okt.2012. Har mer än tjugo års erfarenhet som projektledare
inom försäljning, IT, bank, och affärsledning, både som egen
företagare och som VD och anställd i andra företag. Numera
ordförande för Brottsofferjouren Helsingborg. SUF-styrelsen
2002Medlemsregister
Göran Holm: Från Bollnäs, Hälsingland. Rektor vid Svenska
skolan i Moskva i 12 år (2004-2016). Är lärare F-7 i grunden.
Har gått den statliga rektorsutbildningen och vidareutbildningar
via flertalet specialpedagogiska och ledarskapsutbildningar i
Sverige. Arbetar via Svenska Distans med flerspråkighet och
utlandssvenska barns undervisning i svenska språket. Driver
sommarskolor i Sverige för utlandssvenska barn.
Kontakt Kompletterande svenska
Dea Marie Mansten: växte upp i Västerås där hon tog
studentexamen. Efter några år utomlands återvände hon till
Sverige och tog en Filosofie Magisterexamen (engelska,
spanska språkvetenskap och fonetik) i Uppsala. Har arbetat
som språklärare på många platser. I Barcelona har hon haft en
mängd uppdrag som tolk, och har även översatt flera romaner,
filmmanus och andra texter. SUF-styrelsen 2012
Kontakt Kompletterande svenska
Niki (Elpiniki) Orphanou:Utbildad grundskollärare åk 1-7
SvSo, Lunds Universitet. Arbetade på Rosengårdsskolan i
Malmö som klasslärare, 1997-2003. Bosatt i Athen, Grekland,
sedan sommaren 2003. Undervisar och är studieansvarig för
den kompletterande svenskundervisningen i Athen från
september 2011. Arbetar även som lärare i svenska för vuxna
vid Svenska Språkföreningen i Athen.
Kontakt Rektorsgruppen
Annika Simonsson Berqvist: Har under många år arbetat i
stor utbildningskoncern som rektor och skolledare på både
grundskola och gymnasium i Göteborg. Är ursprungligen lärare i
svenska, engelska och svenska som andraspråk. Påbörjat
rektorsprogrammet vid Karlstad universitet. Arbetar sedan
augusti 2015 som rektor på Svenska skolan i London.

