Konferens i Orihuela Costa i Spanien den 6 – 8 november
SUF anordnade i början av november en nätverkskonferens som vände sig till personal vid
de svenska utlandsskolorna i Europa. Konferensen ägde rum fredagen den 6 och lördagen
den 7 november för lärare och rektorer och fortsatte söndagen den 8 för rektorerna. Totalt
58 deltagare fanns på plats under dagarna. Förutom nätverkskonferensen genomfördes en
rektorsfortbildning för alla rektorer vid de svenska utlandsskolorna i Europa under lördagen
och söndagen. Vid denna fortbildning deltog 23 rektorer.
Konferenserna genomfördes i Orihuela Costa, en liten ort som ligger nära Torrevieja i Costa
Blanca och där den svenska skolan har sin verksamhet. De rykten som florerat om att denna
del av Spanien har det säkraste vädret visade sig stämma, åtminstone under
konferensdagarna. Solsken och svenskt sommarväder när det är som bäst gladde deltagarna,
trots att den mesta tiden ägnades åt programmet som var inomhus.
Vad fick deltagarna ta del av under dagarna?
Fredag 6 november
Inledningsvis hälsades deltagarna välkomna av Ingela Björklund, rektor för Svenska Skolan i
Costa Blanca och Gert Gunnarsson, styrelseordförande.
Första dagens förmiddag samlades alla på ett näraliggande hotell för att jobba med temat
Systematiskt Kvalitetsarbete och det hela inleddes med en föreläsning av en expert, Gunnar
Iselau, som tidigare arbetat med denna fråga vid Skolverket. Deltagarna blev medvetna om
att det krävs en systematik och regelbundenhet i arbetet med kvalitet för att resultatet ska
bli bra.

Åter på hotellet serverades lunch och därefter transporterades alla till Svenska Skolan där
eftermiddagen bestod av erfarenhetsutbyte i workshops då deltagarna delades upp ämnesoch stadievis. De fick här bland annat tillfälle att ge och ta exempel på hur man arbetar med
kvalitetsfrågor.
Dagen avslutades med att Skolverket, SUF och Riksföreningen Sverigekontakt informerade
på temat ”Senaste Nytt”.
Kvällen avslutades sedan genom en trevlig middag på restaurangen La Casa del Reloj och
middagen bekostades generöst av Riksföreningen Sverigekontakt.
Lördag 7 november
Lördagens program var helt förlagt till Svenska Skolan och ägnades inledningsvis åt
Skolverkets satsning ”Läslyftet” där utlandslärarna tyvärr inte ingår. SUF har dock lyckats
bidra till att vi ändå får en ordentlig
information av satsningens olika delar. Med
Anna Lindblom från Skolverket fick
deltagarna en kunnig och utförlig
genomgång som kommer att vara till nytta i
fortsättningen för alla lärare
På eftermiddagen fanns det tre olika
program att välja på för deltagarna.
Ett rörde en ledarutbildning för lärare att arbeta med friskvård med sina elever och som ger
formell behörighet att arbeta med detta utifrån speciellt utformade program.
Grön Flagg var titeln på det andra programmet som handlade om svenskt miljöarbete på
våra utlandsskolor. Slutligen fick deltagarna möjlighet att titta närmare på Svenska Skolan.

Rektorsfortbildningen
Många av rektorerna deltog under nätverkskonferens första dag innan rektorsutbildningen
började på lördagen. Detta för att få en inblick i vad lärarna fick sig till del då särskilt
avsnittet om kvalitetsarbete. Rektorernas särskilda fortbildning inleddes på lördagen och var
en fortsättning på det särskilda fortbildningsprogram för rektorer som inleddes förra året i
Fuengirola.
Som tidigare stod Professor Olof Johansson för programmet tillsammans med docent Helene
Ärlestig, båda från Centrum för Skolledarutveckling vid Umeå Universitet.

Lördagen inleddes med en uttömmande genomgång av vad som hänt sedan förra gången.
Rektorerna fick göra en lägesbeskrivning för att skapa en gemensam bild. Denna genomgång
tog en stor del av förmiddagen. Resterande tid fram till lunch ägnades åt ett
föreläsningssamtal om resultaten av den statliga utredning som Olof Johansson nyligen
genomfört.

Eftermiddagen hade två programpunkter. Den första var ett föreläsningssamtal som
handlade om kommunikation och relationer som verktyg för skolutveckling och som leddes
av Helene Ärlestig. Den andra handlade om kollegiehandledning i strukturerad form i
relation till aktuella dilemman, sådana som varje rektor nyligen haft i sitt rektorsuppdrag.
Dag två, söndagen 8 november, hade också två programpunkter. Den första handlade om
kritiska händelser där varje rektor fick redovisa någon situation som har hänt och på vilket
sätt man tacklade denna. Varje rektor fick göra en analys om hur man argumenterade.
Genom en strukturerad analysmodell underlättades samtalet. Särskilt viktigt bedömdes vara
att inte svara för snabbt, utan att ta sig tid till att fundera över hur man ska bemöta den
uppkomna situationen. Hellre vänta och ge ett bra svar än att svara direkt utan att ha
funderat ut det bästa svaret är ett exempel på de praktiska råd som gavs under samtalet.
Resten av dagen bestod av ett litteraturseminarium utifrån Viviane Robinsons bok ”Elevnära
skolledarskap”. Därefter följde en uppföljning och utvärdering av fortbildningen. Av denna
framkom att rektorerna önskade en fortsättning, en tredje del av rektorsfortbildningen,
likaså en önskan att träffas en halvdag tillsammans med Olof och Helene i samband med
augustikonferensen för att förbereda den tredje delen av rektorsfortbildningen, något som
SUF hoppas kunna ordna.
Konferensen i Orihuela Costa var mycket välorganiserad och givande för alla deltagare.
Svenska Skolan med rektor Ingela Björklund i spetsen hade gjort ett mycket gott förarbete
och programmet var både omväxlande och innehållsrikt. Från SUF:s sida vill vi tacka för allt
arbete som lagts ner och vi är glada att ha kunnat bidra så att konferensen kunde
genomföras.
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