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6 september 2017
Hej alla!
Nu är alla verksamheter i full gång igen.
Vi är glada för den lyckade kick-off veckan som vi hade vid terminsstart.
Alla visade motivation och inspiration för att starta vårt arbete mot bättre måluppfyllelse
och ännu bättre VI - känsla
Ledningsgruppen har idag tittat på alla era förslag till hur vi ska uppnå bättre resultat och
välmående i utbildningsverksamheten. Tack för alla konstruktiva idéer! Anette
Edvardsson kommer att sammanställa era synpunkter med åtgärdsplan och dokumentet
kommer att så småningom placeras i mappstrukturen.
Nästa steg är att skapa handlingsplaner, en för förskola/fritidshem och en för
grundskola/gy/vux/Lärcentrum. Rektorer och förskolechefer kommer att diskutera med er
på gemensamma träffar för att förankra handlingsplanerna som ska vara klara och
presenteras för skolchef 15 november.
Systematiskt kvalitetsarbete kommer att jobbas med under hösten på APT inom alla
verksamheter.
Skolchefen informerar:
Hejsan på er. Stort tack för alla positiva synpunkter jag fått efter föreläsningarna på
fredagens kick- off. Härligt att ha så fantastisk personal som tar till sig tuff statistik och
blir taggade av att ”det här ska vi fixa”. Känns härligt. Med anledning av veckans artiklar
(se nedan) gällande tf. kommunchef vill jag vara extra tydliga för er och påtala att NI och
SKOL- OCH UTBILDINGSVERKSAMHETEN i Sorsele inte kommer bli av med mig i första
taget ;) Jag har för avsikt att tillsammans med er och våra duktiga rektorer/förskolechefer
lägga samma fokus på skolan som tidigare. VI har ett viktigt uppdrag och det ska vi
slutföra - och jag vill stå i fronten med er tryggt bakom. NI behöver inte känna någon oro
att mitt engagemang eller delaktighet kommer minska- ABSOLUT INTE. Jag står fast
förankrad i frågor som rör hela utbildningsverksamheten. Har ni några frågor så tveka
inte att höra av er! Önskar er alla en fortsatt trevlig vecka. VI ses!
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Ombyggnation Vindelälvsskolan
Ombyggnation på Vindelälvsskolan pågår. Rektorer och förskolechefer är placerade på
Solhem och så även delar av verksamheten från Storskogen. Denna etapp, kallad etapp 2,
planeras vara klar i mars 2018.
Nästa steg är ombyggnation av huset 7-9 . Planering är i full gång och den byggnationen
startar mitten av april 2018. Henrik är fortsättningsvis länken mellan skolan och
projekteringsgruppen.
Nyanländas lärande
 ”35-an”, utbildning i språkutvecklande arbetssätt för samtliga pedagoger från
grundskola till vuxenutbildning drar i gång idag onsdag 20 september. Första
gruppen ansvarar Gunilla Linder för.
 Introduktionsutbildningen för studiehandledare på modersmål har startat i
Sorsele Lärcentrums regi 16 augusti. Här deltar våra egna studiehandledare
och även studiehandledare från Arjeplog, Storuman och Vilhelmina. Skolverket
var med vid uppstarten och kommer att följa projektet. Det finns ingen
motsvarande utbildning i landet så den väcker intresse även nationellt. Detta
kommer förmodligen att resultera i att andra orter kommer hit på studiebesök.
Eftersom Sorsele ska föregå med gott exempel uppmuntrar vi alla att ta del av
Skolverkets publikation http://www.skolverket.se/publikationer?id=3038. Ta med
studiehandledarna i er planering så att ni kan nyttja dem på bästa sätt.
I mappstrukturen under nyanländas lärande finns en flik introduktionskurs för
studiehandledare på modersmål. Där finns studiehandledarnas kursmaterial, där
kan ni se innehållet i utbildningen i grova drag. 11 oktober kommer alla lärare att
delta i en föreläsning med Malin Carlsson där hon bla pratar om samarbete
lärare-studiehandledare på modersmål.
 SKUA –(språk och kunskapsutvecklande arbetsätt)-utbildning. Handledare inom
SVA kommer att utbildas via NC- nationellt centrum. Ingela Högberg och Karin
Edvinsson kommer att gå utbildningen, och från skolledningen deltar Pia Brander.

Mappstruktur
Information rörande organisationsstruktur:
Alla i utbildningsverksamheten ska använda sin personliga användare för åtkomst till
mappstrukturen. Om du har problem att komma åt rätt mappar kontaktar du Anette
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Edvardsson, anette.edvardsson@sorsele.se. För att få tillgång till mappstrukturen måste du vara
anställd inom utbildning och ha en egen användare hos Sorsele Kommun.
Arbetet med att fylla mappstrukturen pågår under hösten och redan idag hittar du en del rutiner
och instruktioner i mappstrukturen, t ex för Outlook. Dokument som protokoll och nyhets/veckobrev kommer att läggas in löpande så att alla kan ta del av samma information. Mapparna
kommer sedan att fortsätta fyllas med dokument och hit ska ni även flytta era egna
enhetsdokument så att vi får en helhet i mappstrukturen.
Hur och var elevdokumentation ska sparas är ännu inte helt klarlagt med hänsyn till exempelvis
sekretess, mer info senare under hösten.

Studiestuga
Vi vill påminna om ”studiestuga” med studiehandledare på modersmål (svenska, dari,
somaliska) på fredagar kl 14-16. Den är öppen för elever i högstadiet, gymnasiet och
vuxenutbildningen. Detta sker på Lärcentrum. Uppmuntra eleverna att gå dit med sina
hemuppgifter om de behöver stöd.
Förskolan
Utbildningen för outbildad personal inom förskolan har påbörjats. Sammanlagt går 8
elever utbildningen som kommer att pågå hela läsåret. Första kursen heter pedagogiskt
arbete och är på 200 poäng. Caroline Holmberg är lärare. Samtidigt går fem barnskötare
handledarutbildning.
Övrigt
Lönerevisionen för 2017 har tyvärr ytterligare dragit ut på tiden. Alla tillsvidareanställda
kommer att få den nya lönen retroaktivt from 1 april 2017.
Melker Holmberg kommer att fr o m 1 september att jobba 75 %. Han kommer att vara
ledig på torsdagar.
Nu är vi på gång! Fortsätt att påminna er själva och era arbetskamrater om hur BRA vi
är !

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