NYHETSBREV 2017-12-12

Hej Kära SUF-medlemmar och alla som arbetar med utlandsundervisning
En termin har snart gått och Lucia kommer med sina
ljus och en föraning om jul.
Lucia sprider glädje och det är en tradition vi gör år
efter år. Många barn runt om i utlandsundervisningens värld bidrar genom att som goda
ambassadörer visa upp Luciafirandets tradition.
Stipendier till Elever och Lärare i Svensk
Utlandsundervisning
SUF:s styrelse har beslutat att utlysa sex stipendier à
5 000 SEK. Fyra stipendier tilldelas elever och två
tilldelas lärare, verksamma i svensk
utlandsundervisning.
Läs mer här: SUF-stipendier
http://www.utlandsundervisning.se/wp-content/uploads/2017/12/SUFstipendier.pdf
Luciafirande i Palma 2013

SUF-VM
I årets SUF-VM deltog 2 227 elever från 51 skolor. Medaljer är på väg att skickas ut och
medalj- och resultatlistor finns på http://www.utlandsundervisning.se/suf-vm/
Stort tack till arrangörerna Bo Jonsson och Peter Palm.
Läsutmaningen 2018
Det går fortfarande bra att anmäla sig, senast 18/12.
http://www.utlandsundervisning.se/lasutmaningen/
Kontakta Tommy och Lottis Isaksson på Teneriffa
lasutmaningen@teneriffaskolan.se

Lottis på Svenska skolan Teneriffa

Konferenser under våren 2018, Lissabon och Aten
16-18 mars anordnas en styrelseutbildning och rektorskonferens i Lissabon.
Styrelseutbildningen gäller utlandsskolor.
20-22 april är det nätverkskonferens för kompletterandeundervisning i Aten.
I Aten planeras en styrelseutbildning för kompletterande föreningar – det blir delvis en
fortsättning på det som påbörjades i München.
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Medlemsavgift och fakturor
Nu har fakturor skickats ut. Om den inte nått fram eller ni undrar vänligen kontakta Göran
Holm goransuf@gmail.com , som sköter medlemsregistret.
SUF och medlemmarna
SUF är en ideell förening för föreningar som bedriver utlandsundervisning.
Alla förslag och synpunkter för förbättra att villkor och möjligheter för utlandssvenska
barn och de som arbetar med utlandsundervisning, välkomnas. Hör gärna av er till
info@utlandsundervisning.se
Meddela förändringar i styrelse eller ledning
Meddela till SUF om det blir förändringar i er förening till info@utlandsundervisning.se
SUF har fått ca 10 nya föreningar som medlemmar under året.
Förslag på gemensamma digitala läromedel
SUF:s styrelse fortsätter leta efter digitala läromedel som kan var till hjälp för barn och
lärare att utveckla svenskan. Vissa medel finns avsatta för detta. Hör gärna av er med
förslag. Det bör var något som kan användas av alla som arbetar med
utlandsundervisning. UR har vi avtal med och vi har försökt NE, där vill man ha enskilda
användare och kostnaden blir alltför hög för 6000 elever.
UR – Sveriges Utbildningsradio
UR och SUF har ett samarbetsavtal där alla medlemmar har tillgång till stora mängder
material. Det fungerar via http://www.mediawebben.se och Media Center Region
Västerbotten. Så här går det till: Gå till http://mittmediacenter.se/mediawebben och
klicka på "Registrera dig här". Ange kommun: Umeå och sedan Skola: Svensk
Utlandsundervisnings Förening och lärare (eller övrig personal).
Sprid Nyhetsbrev
Dessa skickas via mail till föreningar och skolor, de ligger också på SUF:s hemsida. För att
spridningen ska bli bra ansvarar föreningsordförande, rektor eller
kommunikationsansvarig för att Nyhetsbrevet sprids till de som arbetar med
utlandsundervisning.
Jag önska er en fin avslutning tillsammans med era elever,
God jul och Gott Nytt År!

Stefan Sandqvist
Ordförande
stefan.suf@gmail.com
www.utlandsundervisning.se
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