
 

NYHETSBREV JANUARI 2010 
SVENSKA KOMMITTÉN FÖR 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Vill du vara med under första intervjuomgången? 
Det är dags  för  första  intervjuomgången  för de sökande till årskullen 2010/12. Vill du 
hjälpa  till  med  intervjuerna  hör  av  er  till  mig  (sarajohansson2@gmail.com)  så 
vidarebefordrar jag till rätt person. Följande datum gäller: 
Stockholm: 2021 februari 
Göteborg: 2728 februari 
Malmö/Lund: 67 mars 
 
 
UWChösten 09 
Under  hösten  hade  vi  3  pubkvällar  i  Stockholm  och  Malmö,  samt  avslutade  med  två 
julträffar ”hemma hos” i båda städerna. Pubkvällen i Malmö var en ny idé som hade som 
mest  7  besökare  under  hösten, men  vi 
fortsätter  nu  till  våren  också  och 
hoppas på att ännu fler Skånebor hittar 
dit!  Stockholms‐pubkvällarna  kommer 
givetvis  också  fortsätta  och  nu  med 
tydligare UWC‐skyltning  så  att  vi  syns! 
Det  har  även  varit  tal  om  att  även 
göteborgarna ska ha regelbunden UWC‐
Pub.  Vi  hoppas  det  kommer  igång  till 
våren. 

                        UWCPub i Malmö 
 
Hemsidan har under hösten genomgått några  förändringar. Ta er gärna en  titt på den, 
och  om  ni  inte  redan  har  gjort  det,  registrera  er  i  vår  nya  alumnidatabas  på  alumni‐
sidorna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rapport från UWC European Region National Committee Meeting  
av Irini Mavroudis 
Deltagare  från  32  nationalkommittéer  och  representanter  från  flera  av  skolorna 
träffades i Bryssel under en helg i november. Erfarenheter utbyttes och en rad spridda 
ämnen stöttes och blöttes. Det var International Office som bjudit in till det Europeiska 
regionala mötet.  
 
Det  hölls  seminarier  och  workshops  från  tidiga  morgonen  till  sena  kvällen.  Under 
premissen ”att lära av varandra” delades vi in i mindre grupper där vi berättade hur vi 
gör  i  respektive nationalkommitté, diskuterade vad som är bra och dåligt, och hur det 
mesta skulle kunna utvecklas och göras bättre.  
 
Schemat innehöll punkterna:  

• Promotion, selection and preparation of UWC Students 
i) Strengthening application figures  
ii) Selection processes and methods 
iii) Preparing for a lifelong commitment to UWC 
• UWC Brand update 
• Potential and Diversity 
- The change in emphasis from selection on merit to the selection on potential. 
- How do we define potential? 
- What methods can be used to assess the potential of a candidate? 
- How will selection on potential change the type of student we are selecting? 
- How do we define diversity? 
- How do European students contribute to College diversity? 
- How can we achieve a diverse nomination pool representative of our countries?  
- What are the attitudes and expectations of European students? 
• UWC International update 
• Fundraising and Parents:  
i) An introduction to the new development function at the UWCIO 
ii) Successes and challenges in fundraising 
iii) Developing a positive relationship with parents 
• Need‐based scholarship 
• Presentation by the National Committee of Spain on their College Initiative 
• Outreach: 
- Presentations  on  previous  outreach  projects  by  the  National  Committees  of 

France, Germany, Lithuania and the Netherlands.  
- Mini open space 
• Review and action planning 

 
Läs gärna  rapporten  från mötet  sammanställd  av UWC  International Office,  som  följer 
med som pdf i nyhetsbrevet.  
 



 
 
Sommarträffen 2010 – Göteborgstrakten? 
Nästa sommarträff preliminärbokades till helgen den 4-6 juni 2010. Vi önskar flytta runt i 
Sverige på sommarträffarna för att få så många olika alumni att kunna delta. Efter flera år i 
Stockholm och förra året i Skåne ligger Göteborgstrakten bra till för nästa sommarträff. Bor 
du i området och vill att sommarträffen ska vara i närheten, hör av dig till mig så snart som 
möjligt så hjälps vi åt. 
 
 
 
Årsavgift  
Vi har återinfört en medlemsavgift på 200 kronor. För denna avgift får man en liten UWC-
relaterad gåva samt tillgång till medlemssidorna på hemsidan. Pengarna kommer användas 
som bidrag till UWC-stipendium samt alumniverksamhet i form av till exempel 
sommarträffar.  
 

 Årsavgiften gäller per verksamhetsår, alltså från 1 juli till 
30 juni.  

 Kontonummer är bankgironummer: 656-8752 
 Ange namn vid inbetalningen samt för att få en liten 

UWC-relaterad gåva skicka iväg ett e-mail med namn 
och postadress till mig, se kontaktuppgifter nedan. Ni 
som redan betalt avgiften men ej gett mig er 
postadress kan göra det om ni önskar ta emot den 
lilla gåvan. 
 

 
 
 
 
Sara Johansson 
Alumniansvarig för UWC Sverige 
Sarajohansson2@gmail.com 


