Kära medlemmar!
Nu märks det att vi närmar oss vintern här i Sverige. När jag var ute och promenerade i Ystad
häromdagen hörde jag plötsligt barnröster. Jag tittade upp och såg ett litet tåg som på somrarna
fraktar barn och föräldrar runt i staden. Nu var tåget fyllt med glada skolelever som var på väg till
den stora granen på Stortorget. I händerna hade de teckningar och annat som de skulle klä
granen med. Då insåg jag att det inte är långt kvar tills julhelgen är här. När jag skriver detta är det
exakt en månad kvar till julafton.
I Stockholm märks det tydligt, inte minst på alla de fönster som är fyllda med produkter som
affärsägarna hoppas ska locka köpare. För varje år tycks man börja julskyltningen tidigare och
tidigare.
Jag förmodar att ni i skolorna också har börjat förbereda er för de kommande helgerna. Lucia
kommer först och då brukar det firas på olika sätt i skolorna. Jag har förstått att skoleleverna har
en viktig roll i luciafirandet.
Sedan årsmötet i augusti har styrelsen haft flera frågor att arbeta med. Vi har reagerat på den
tolkning av statsbidragsbestämmelserna som gäller. Här skiljer sig SUF:s tolkning från Skolverkets.
Enligt vår mening skulle bidraget vara mycket större, men efter att ha skrivit till
utbildningsdepartement har vi förstått att Skolverkets tolkning har företräde. Tråkigt!
Under hösten har tre nätverkskonferenser ägt rum. I september anordnades en konferens i
Bryssel som var mycket uppskattad och som deltagarna ville ha en fortsättning på. Bland
föreläsningarna kan nämnas en om formativ bedömning, en ständigt aktuell fråga. Diskussionerna
deltagarna emellan var uppskattade, men som vanligt räcker inte tiden till för att hinna med allt.
I början av oktober genomfördes en nätverkskonferens i New Jersey för lärare med
kompletterande svenska. Huvudtemat för konferensen var ”Det svenska språket idag”. Två
föreläsningar bildade grunden för de arbetsmöten som ägde rum under eftermiddagen. Dag två
hade temat ”En bild säger mer än tusen ord” med dels ett kåseri av en barnboksillustratör, dels
med en konstpromenad på New Jerseys gator.
Den tredje konferensen genomfördes i Orijuela Costa, den ort på Spaniens östra kust som kallas
för Costa Blanca. Ett 60-tal deltagare fanns på plats och kunde njuta av det vackra vädret.
Förutom nätverkskonferensen anordnades en fortbildning för rektorerna som leddes av
rektorsutbildare från Umeå universitet.
Mer om konferenserna går det att läsa på SUF:s hemsida, som just nu är under omarbetning.
Så här i höstmörkret vill jag önska er alla – elever och personal – en meningsfull och trivsam jul!

Roffe

