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1 Mötets öppnande
Ordförande Annika Simonsson Bergqvist förklarar mötet öppnat.

2 Mötets ordförande och sekreterare utses
Annika valdes till mötets ordförande och Tommy till sekreterare

3 Godkännande av föredragningslistan
Godkänd

4 Föregående protokoll styrelsemöte
Genomgång av föregående protokoll. Monas fakturering har ännu inte kommit igång.
Diskussion kring konferens i Skottland, om Mallorcas budget.

5 Ekonomihantering och Budgetrapport (B-Å)
Inget är fakturerat så läget är oförändrat sen förra mötet.

6 Medlemsregistret rapport (Mona)
Vi har ingen ny info att tillföra, inga rapporter har kommit in.

7 Konferenser Svensk utlandsundervisning - nätverkskonferens
Beslut: ht 2020 Svenska skolan Berlin

8 Planering Rektorskonferens
Beslut
vt 2020 i Nairobi
vt 2021 i Riyadh

9 Konferenser Svensk kompletterande undervisning
Cypern mars 2020
Förslag på datum för denna konferens är 27-29 mars. Vi godkänner detta förslag av datum
som inkommit från Svenska skolan på Cypern. Den inkomna budgeten för konferensen är 20

140 €. Mötet godkänner denna budget. Även det program för konferensen som inkommit ser
bra ut och godkänns.
Boston okt 2020
Niki kollar med Boston om vilket upplägg och syfte de har för konferensen och utifrån det
kolla över ett varv till angående deras val av föreläsare.
Sydney mars 2021
Konferens 2021 för svensk kompletterande undervisning är planerad till Sydney
Edinburgh maj 2021
Konferens i europa 2021 för svensk kompletterande undervisning är planerad till Edinburgh.

10 Inkomna mail till info@utlandsundervisning.se
Annika redogjorde för inkomna mail, inga konstigheter.

11 Övriga frågor
Hemsidan
Tommy får lite fria händer att städa hemsidan så att informationen är aktuell och att länkar
mm fungerar. Angående SUFs handböcker för utlandsskolor och kompletterande skolor så
behöver vi lite mer tid för detta. Hemsidan står som en stående punkt på kommande möten.
UR
SUF har ett avtal med UR, vilket vi ska skriva på vår hemsida. Om man vill inloggning för att
komma undan problemet med att man befinner sig utomlands så kontaktar man SUF.

Tillsynsintyget
Tillsynsintyget skickat från Skolinspektionen. Mona har kontaktat Skolinspektionen.

Stipendier Nomineringar
Ca 10 ansökningar har inkommit. Annika lägger dessa på driven så att vi alla kan tycka till
om dessa.
SUF-VM
Vinnare har skickats ut av Bosse.
iPads
Alla som vinner iPads i SUF VM eller Läsutmaningen får numera köpa sin iPad själva och

skicka kvittot till SUF. Allt för att undvika problem med försändelse. När en skola köpt en
iPad så skickar skolan en inscannad kopia på kvittot och fakturerar sen SUF samma belopp.
Max belopp 350€. Man får köpa en iPad, inget annat.

LegiLexi
Svenska skolan i Aten undrar om SUF kan skapa ett skolkonto. LegiLexi är ett material för
att dels göra kartläggning och med material hur man jobbar med detta. Niki kollar om detta är
möjligt och återkommer.

Kartläggningsmaterial för hemmasittare
Ola Tengner har arbetat fram och tagit del av ett material för hemmasittare. Tommy är lovad
att få ta del av det materialet och delger det sen vidare vid kommande möte/konferens.

12 Nästa styrelsemöte:
30/1 kl. 10.00 svensk tid.

Gemensam reflektion
Det är svårt att klämma in ett styrelsemöte i en fulltecknad konferens. I framtiden sträva efter
att träffas en dag innan för att få ett möte i lugn och ro och även en form av “mjukt” möte där
inte allt protokollförs.

/ Tommy Isaksson

