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19 oktober 2017 

Hej alla! 

 

Njallan har fått positiv respons inom verksamheten och många är intresserade av vad 

som händer inom utbildningsverksamheten. Så roligt ! Vi har därför beslutat att lägga 

ut Njallan på Schoolsoft och Tyra så att den blir tillgänglig för de vårdnadshavare som 

önskar följa med vad som händer i vår verksamhet. 

För att få en mera nyanserad bild av vad som händer på olika enheter välkomnar vi 

också bidrag från just din enhet! Skriv gärna om något roligt ni gjort med 

eleverna/barnen, skicka gärna en kort text, något foto, något boktips eller liknande till 

pia.brander@sorsele.se. 

 

Vi har nu aktiverat sms-funktionen i Schooloft. Det fungerar så att det går ut ett sms 

och mail till vårdnadshavare då lärarna bokför oanmäld frånvaro. Detta gäller 

skolelever under 18 år. 

 

Läroplanen inom grundskolan har utökats i matematik och teknik. Programmering 

kommer att ingå, den träder i kraft 1 juli 2018. Även läroplanen i förskolan håller på att 

revideras och kommer att få mer fokus på digitalisering. 

För att få en röd tråd i hela utbildningsverksamheten har vi skapat en 

digitaliseringsgrupp med personal från förskolan och upp till vuxenutbildningen. Rektor 

Patric Näsström leder gruppen. 

 

Som ni kanske redan uppmärksammat så presenterar Skolverket denna vecka  

#digiveckan.  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-

veckan-1.264136 

 

Skolverket: 

Digital kompetens har skrivits tydligare in i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. 
Under den här temaveckan kommer vi att berätta om varför och vad i styrdokumenten 
som har ändrats och vad digital kompetens är. Det handlar om att 
 kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen 

 kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 

 ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik 

 kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med 
användning av digital teknik 

Passa på att följa med på spännande samtal och få tips om nyttiga resurser! 

mailto:pia.brander@sorsele.se
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-veckan-1.264136
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-veckan-1.264136
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Skolchefen informerar 

Digitalisering och att vi använder de tekniska hjälpmedel vi har i skolan är nu inte 

längre valfritt utan en viktig del av läroplanen och vårt dagliga arbete med våra elever. 

Vetenskapen påvisar med all tydlighet att vi har stora möjligheter att använda ipads till 

att individualisera och anpassa undervisningen efter elevernas behov och 

förutsättningar. Region Västerbotten och R8 ihop med Skellefteåregionen jobbar hårt 

för att utbilda, utveckla och samordna gemensamma insatser. Jag är inbjuden till Umeå 

universitet ihop med andra skolchefer i Norrland med syfte att säkerställa framtida 

rekrytering från lärarhögskolan, men även diskutera IKT (Informations- och 

kommunikationsteknik) och hur vi jobbar med programmering inför läsår 18/19. Jag 

kommer även delta på toppledarforum DigiGov i Stockholm för att tillsammans med 

andra skol- och kommunchefer i Sverige diskutera vilka prioriteringar som krävs i det 

offentliga Sverige inför den digitaliseringsprogression som krävs för att klara våra 

uppgifter i framtiden. En vis man: författaren William Gibson sa tidigare ”Framtiden är 

redan här - den är bara inte jämt fördelad” och det är precis det vi måste göra med alla 

de möjligheter vi har.  

 

 

                  
 

 

 

Dialogdag SUU/ledning 18 oktober. 

Ledningsgruppen har haft en dialogdag med ”våra” politiker från SU utskottet. Vi har 

diskuterat aktuella frågor och fortsatta samarbetsformer. 

En dag i positiv anda där ledordet precis som i hela utbildningsverksamheten är: 

TILLSAMMANS! 
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Idel glada miner    

 

 

Nyanländas lärande 

Malin Carlsson från Hultsfred var i Sorsele 11-12 oktober. Hon höll en uppskattad 

föreläsning om sitt sätt att jobba på ett språk- och kunskapsutvecklande sätt.  
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På onsdag eftermiddag föreläste hon på Sorsele Lärcentrum för pedagogerna i Sorsele 

och på torsdag hade hon en heldag i kursen för studiehandledare på modersmål. 

Några pedagoger från Arjeplog och Storuman var också med. 

 
 

Här syns Malin med Sorseles och Arjeplogs studiehandledare. De från Storuman och 

Vilhelmina är med via fjärrsändning. 

 

Lars Werner, skoljurist, var i Sorsele och föreläste om skoljuridik 16-17 november. Han 

träffade pedagoger, elevhälsa och skolledare i olika konstellationer. Viktigt för oss alla 

att hålla oss uppdaterade inom området. 

 

Förskolan 

Ett gäng från förskolan med biträdande förskolechef Marie Långberg i spetsen åker på 

en utbildningsdag om IKT i Umeå 4 november. Kursen ordnas av Mediacenter. 
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Grundskolan 

Vad som händer under vecka 44 för grundskolan: 
 
Måndag 30/10   
FF-6 Teambuilding med Keith Sivenbring 
Övriga enheter: Ser över Likabehandlingsplan (nytt regelverk) 
  
Tisdag  31/10       
Fortsatt arbete på enheterna med aktivitetsplan, åtgärdsprogram  
 Arbetslagsledarträff (inbjudan kommer) 
 
Onsdag 1/11      
Arbetsmiljödag (för alla) mer information kommer 
 
 Programmet är inlagt i kalender för Grundskolan(Outlook) 
  Mer information med exakta tider, platser och innehåll kommer 
 
/Cathrine 
 

Gy/vux /LC 

Älvbrinken kommer inom kort att påbörja sina utvecklingssamtal. 

Vecka 45 kommer IndA att gå ut på PRAO 

 

Planering för v 44 (elevernas höstlov): 

 

Älvbrinken 

Måndag 

Arbete på enheten 

 

Tisdag 

8- 10 

Utbildning i brandskydd för Ida F och Carina B 

Övriga Revidering av likabehandlingsplan. 

Resten av dagen 

Likabehandlingsplan och arbete på enheten. 

 

Onsdag 

Arbetsmiljödag för samtliga. 
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SFI 

Ingela och Sarah på utbildning i Vilhelmina måndag till onsdag.  

Margareta Mörling utbildar om hur de kan jobba med kortutbildade och analfabeter. 

Studiehandledarna tar lektionerna i SFI grupp 1 och 2 

 

Gemensam utbildningsdag 1 november 

Onsdagen den 1 november har vi en utbildningsdag för samtlig personal inom 

utbildningsenheten. Vi blir bjudna på lunch. Den handlar om vår arbetsmiljö. Vi 

kommer få lyssna Åsa Forsell och Lena Stenvall från Skellefteå kommun som jobbar i 

projektet Solkraft. De kommer föreläsa om hur viktiga vi tillsammans är för vår egen 

arbetsmiljö.   Vi har olika upplevelser med oss som avgör hur och varför vi reagerar 

som vi gör i olika situationer.   

Den går av stapeln på Folkets Hus kl 8.00-16.00 

Lärarlönelyftet 

Så länge statsbidrag kommer från utbildningsdepartementet till kommunerna kommer 

samma generösa tilldelning ske. Detta innebär att samtliga leg. lärare fortsättningsvis 

kommer erhålla lärarlönelyftet. Det kommer fortsättningsvis stå på era lönebesked att 

tillägget finns 6 mån. framåt eftersom vi rekvirerar från staten två ggr/år.  

 

Höst 

Dagarna blir kortare och kortare och vi går mot mörkare tider. En och annan kanske 

känner sig lite trött, både bland elever och personal.  

Då är det extra viktigt att vi är snälla mot oss själva och mot varandra.  

Använd de mörka kvällarna till lite myspys med tända ljus och tid för återhämtning. Vi 

är alla värdefulla! 

 

Nu är det inte långt till höstlov heller då skoleleverna får ett break och pedagogerna 

inom skolan kan få en andningspaus. 

 

Hej hopp! 

                              

  Heléne, Anita, Cathrine, Patric, Henrik, Marie, Pia, Melker, Thomas 


