PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE I SVENSK UTLANDSUNDERVISNINGS
FÖRENING, SUF, NR 1, 3/6–21
Deltagare: Annika Simonsson Bergqvist, Niki Orphanou, Tommy Isaksson,
Dea Mansten
Inbjuden: Per-Olov Ottosson fr Skolverket (P-O)
Ej deltagande: Cecilia Calais, Mona Nyberg, Bengt-Åke Edwardson
Datum3/6–21
Tid: 13.00, svensk tid
Plats: Videokonferens via länk
1. Mötets öppnande. Annika öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Mötets ordförande och sekreterare utses. Annika utses till ordförande
och Dea till tillfällig sekreterare.
P-O inledde med att kommentera enkäten. 15 skolor och 120 föreningar
har svarat. Spontant sett verkar skolåret ha fungerat bra, trots alla
restriktioner. Svaren ska nu sorteras och studeras.
Flera frågor om fortsatt fjärrundervisning har uppkommit. Eftersom det
inte finns några exakta riktlinjer för fjärrundervisning har frågan ställts till
den juridiska avdelningen. Stora frågor om upplägget måste studeras så att
inte privata företag kommer in och tar över. Rent allmänt verkar det logiskt
att öppna för en slags förändring eftersom samhället har förändrats och
familjer flyttar ut på landet t ex.
Fjärrundervisning som komplement, man bör träffas vid uppstart, olika
event, sport, VM, avslutning etc.
P-O kommenterade offerten från Reachem, han räknar med ca 100
personer, 10 grupprum. Ingen studio med fysiska deltagare.
Det bör finnas vissa frågor för deltagarna, t ex Framtidens digitala
konferenser? Vad är viktigast för dig? Manus bör finnas. Några förslag är
en föreläsare om klassrummets lektionsdesign, en orientering om
Skolverkets hemsida, enkäten kommenteras, Lars Bergman, Skolverket och
SUF informerar, SUF-VM, rektorsbyten. Annika föreslog att ev. några
utlandsskolor vill komma till tals.
Generellt ska konferensen hållas kort, ca 4 timmar totalt, ev. två inlägg.

Tommy undrade över budgeten, ev. föreläsning om skoljuridik, men det
ansågs vara med lämpat för en annan typ av konferens, enbart för rektorer
och skolor.
SUFs årsmöte ingår och hålls kort. P-O ber Reachem om förslag och hoppas
kunna komma med ett preliminärt program innan sommaren. Innan dess
lägger han upp en tid, mejlar ett utkast och presenterar det för SUF som
hjälper till. P-O lämnade mötet och styrelsen fortsatte.
3. Godkännande av föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes.
4. Föregående protokoll. Mona har meddelat att hon inte vill vara aktiv
längre, avgår vid årsmötet. Anna-Lena Olsson skriver igen på Facebook
ang. översättning av kursplanen. Svaret har tydligen inte nått henne.
Annika mejlar Dea som skriver på sidan.
Byte av webbhotell. Tommy förbereder för byte. Annika föreslår att vi ska
visa webbsidan på konferensen för att komma ut till alla. Tommy går vidare
med detta. Handboken lämnas tills vidare.
5. Ekonomihantering och Budgetrapporten. Inget att rapportera.
6. Medlemsregister, rapport. Inget att rapportera. Vem tar över efter
Mona? Lars Bergman kontaktar.
7. Långsiktig konferensplanering 2022. Berlin vill ha Q2, Cypern föredrar
Q4 2022, men krockar ev. med Boston. Sydney har ej svarat. Niki kollar.
8. Närmaste konferenser. Se ovan. Vi avvaktar P-Os mejl. Vi bör se till att
kallelsen går ut i tid. Bengt-Åke har uppgifter om detta. Inbjudan och
kallelse bör gå ut i ett gemensamt utskick. P-O tillfrågas.
9. Inkomna mejl till info@utlandsundervisning.se. Ett mejl från
Mallorcaskolan ang. stipendium. Eftersom vi inte har mottagit några
ansökningar i år bör vi ta reda på om förra årets vinnare på Mallorca
verkligen fick sitt stipendium. Niki hör med Bengt-Åke.
10. Hemsidan. Se ovan. Tommy kollar ev. fel och redigerar. Vi bör
uppdatera tillsammans. Tommy hänger upp datum för den digitala
konferensen, 4 september 2021, kl 12.00-16.00. Annika hänger upp
informationen på Facebook och SUFs hemsida, samt rektorsgruppens sida.
11. Övriga frågor. Marknadsföringsinlägg på Facebook och Instagram.
Rektorerna väntar till jul med att marknadsföra sina skolor.

Förändringar inom vissa skolor, bl a Denise i Marbella, Fuengirolas rektor
flyttar till Sverige, Denise i Marbella, Johanna i Hamburg, som ev. läggs ner,
Marina i Paris är oroad för grundskolan. Stefan har meddelat att Mallorca
har många sökande, utökar gymnasiet via Hermods.
Annika har fått inbjudan att delta i SVIVs parlament 31/8. SUF bidrar i
expertpanel. Någon annan intresserad av att delta i panelen, ev. Cecilia?
Läsutmaningen kommer igen, det blir tionde året.
SUF-VM har redan skickat ut anmälan, det blir också 10-årsjubileum.
Skolverket verkar ha fel adresser till Milano, Anna-Lena och Irland. Vi
meddelar P-O.
Årsmötet i augusti bör föregås av ett styrelsemöte tisdagen den 24/8
kl.13.00, med fokus på konferensen.
Mötet avslutades kl. 14.30.

