Två givande konferensdagar i Zürich
Vårens konferens för personal som arbetar med kompletterande svensk undervisning
ägde rum den 15 – 17 april i Adliswil, en förort till Zürich i Schweiz. Konferensen samlade
90 deltagare från tio olika länder. Det är första gången som SUF samlat personal från
hela Europa för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan
deltagarna.
På kvällen innan konferensen startade ordnades en kvällsbuffé i Nordiska
Roddarföreningens lokaler som ligger längs den vackra Zürichsjön. Arrangörerna hade
verkligen gjort ett imponerande förarbete tillsammans med föräldrar. Elever vid skolan
såg till att deltagarna serverades smårätter och ljudnivån var så pass hög att många
föredrog att vistas utomhus på verandan.
Den kompletterande svenskundervisningen genomförs i Zürich International School (ZIS)
som ligger på bekvämt avstånd från det hotell där deltagarna övernattade. Där började
konferensen med att honorärkonsuln Birgitta Arve från Svenska Konsulatet i Zürich höll
en kort översikt om Zürichs historia och vilka möjligheter området har för eventuella
besökare.
SUF:s ordförande Rolf Ornbrant gav en kort information om föreningens verksamhet
och sedan redogjorde Skolverkets representant Per-Olov Ottoson för vad som idag
diskuteras rörande svensk skola, framför allt med tanke på det stora antalet flyktingar
som kommit till Sverige.
Temat för konferensen var Läsförståelse. Konferensens första föreläsare var Martin
Widmark, lärare och författare som bland annat skrivit böckerna om LasseMajas
detektivbyrå. Han redogjorde på ett inspirerande sätt om på vilket systematiskt sätt han
skriver för att läsarna ska kunna uppskatta böckerna. Utgångspunkten för honom är att
böckerna ska tilltala läsarna och vara skrivna så att läsförståelsen sätts i centrum.
Eftermiddagen inleddes med en inspirerande föreläsning av bibliotekarien Elisabet
Randelin från Ytternäs skola i Mariehamn på Åland. Hon är känd för sitt mångåriga
arbete och engagemang för att öka läslusten bland barn och unga. Läsnätter,
läsfrukostar för pappor, läståg och vimmelfester är bara några av de idéer hon
förverkligat. Hon berättade också om sitt läsfrämjande arbete och om läsande
förebilder.
Innan arrangörerna inbjöd till en rundtur i Zürich presenterade Lars Bergman från
föreningen Sverigekontakt dess verksamhet och betonade att ett besök av deltagarna i
föreningens lokaler i Göteborg skulle uppskattas med ett tillskott av böcker som
belöning.
Den första dagen avslutades med en gemensam middag inne i Zürich.

Söndagens förmiddag ägnades åt begreppet genrepedagogik. Föreläsare var Britt
Johansson, författare och lärare som bland annat har skrivit boken Låt Språket Leva.
Föreläsningen handlade om hur man arbetar i klassrummet med genrepedagogik och
hur man lär barnen skolspråket. Britt Johansson utgår från cykeln för undervisning och
lärande, cirkelmodellen.
Tiden fram till lunch ägnades åt workshops i två olika grupper, en för styrelseledamöter
och en för lärare. Resultaten från diskussionerna lämnades in och ska redovisas på
skolföreningens hemsida senare under våren.
Konferensen avslutades med en återkoppling då deltagarna fick berätta hur de ska
kunna använda sig av det som redovisats vid de olika föreläsningarna. Dessutom
beslutades att nästa konferens för personal vid de europeiska skolföreningarna kommer
att äga rum i München. Stafettpinnen överlämnades under högtidliga former till
ordföranden i München Sune Montán innan deltagarna lämnade konferensen för resa
hem till respektive skola.

