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20 september 2017 

Hej alla! 

Vi är inne i en hektisk tid i våra verksamheter. Det sjuder av aktivitet och 

både elever och personal börjar hitta sina roller efter eventuella hinder i 

uppstarten av terminen. 

Även skolledningen jobbar på att finna bra rutiner och arbetsro i den nya 

organisationen. 

Vi tycker att det går bättre och bättre för var dag som går. Livet är härligt! 

 

Skolchefen informerar:  

Från 1/10 är jag tf. kommunchef MEN absolut är jag SKOLCHEF också, mitt 

engagemang för skolan är oförtrutet lika starkt som tidigare, det kan ni lita på. Vi 

har en spännande resa att göra tillsammans och det gläder mig väldigt mycket 

när jag får information från rektorer och förskolechefer kring ert stora 

engagemang och positiva attityder gentemot era barn- och elever och vår 

gemensamma verksamhet. Nu ska vi lyfta resultaten och jag ser fram emot att 

träffa er ihop med Pia Brander, Anette Edvardsson och er rektor/förskolechef på 

APT för att presentera handlingsplan som är gjord utifrån alla era post- it lappar 

under fredagens kick-off dag i augusti. Pia Brander sitter nu i rummet jämte mig 

på kommunhuset, det känns toppen att ha en så kompetent och ambitiös 

utvecklingsledare till hjälp för oss alla i organisationen/Heléne  

 

Projekt Entreprenörskap i skolan/förskolan 

Skolverket ha beviljat oss pengar för att jobba med entreprenörskap i 

skolan riktat med gröna näringar. Inom kort kommer det att utlysas en 

processledartjänst med tillsättning snarast och pågående läsåret ut. Vi 

tänker oss att denna person främst ska jobba mot förskola, Älvbrinken och 

Vuxenutbildningen. 

 

Nyanländas lärande 

Malin Carlsson, lärare och SKUA utvecklare från Hultsfred kommer till 

Sorsele och föreläser i introduktionskursen för studiehandledare på 

modersmål 12 oktober. 11 oktober kl 14-17 kommer hon att föreläsa för 

lärarna i Sorsele och samordnare för Nyanländas lärande i våra 

grannkommuner kommer också att delta. Boka in den tiden redan nu så 

kommer mer info till berörda då det närmar sig. 
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Studi.se 

Hoppas ni har nytta av Studi.se inom grundskolan och Älvbrinken. Vi 

kommer att utvärdera hur det fungerar i mitten av terminen. Pia Brander 

tar över ansvaret för studi.se och håller på att sätta sig in avtalet. 

Återkommer med mer information så att klasslistor blir uppdaterade. 

  

Förskolan 

Kolla kalendrarna och mapparna. 

Vi har börjat lägga in årshjul och annat. 

Som en del av er redan märkt, så har vi börjat med våra verksamhetsbesök och vi 

kommer att ha besökt alla verksamheter innan september månads utgång. 

Självklart fortsätter vi med det så ni kommer att se oss fler gånger under hösten. 

/Anita och Marie 

Grundskolan 

Nu är det bestämt att Cathrine och Henrik flyttar åter in i 7-9:ans lokaler och 

kommer att ha sina arbetsrum i sal 3 och 4. Bra att rektorer finns nära elever och 

medarbetare. 

Cathrine är i Umeå på rektorsutbildning i Umeå 26-28 september.  

Henrik börjar sin rektorsutbildning veckan därpå och kommer att vara I Umeå 3-5 

oktober. 

Melker kommer att sitta kvar på kansliet tills vidare. 

 

Gy/vux /LC 

Patric kommer att flytta sitt kontor till Älvbrinken inom kort. Även Patric 

börjar rektorsutbildning i oktober. 
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Pedagogerna fick via Nyanländas lärande möjlighet att lyssna på Heléne 

Törnqvist i slutet av förra terminen. Hon föreläste bl a om Cirkelmodellen, 

vilket är i linje med vårt arbete med språk och kunskapsutvecklande 

arbetssätt. Pedagogerna har aktivt jobbat med cirkelmodellen vilket 

redovisades och utvärderas gruppvis 19 september. Alla kan se vinster 

med att tänka och jobba enligt cirkelmodellen. Vi avslutar dagens Njalla 

med en fin dikt om Kaninen, skriven av klass 3 i Vindelälvsskolan under 

ledning av Anna Brännström. Ett resultat av Cirkelmodellen . 

 

 

 

 
 

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


