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VÄLKOMNA!
Alla medarbetare hälsas varmt välkomna till ett nytt givande läsår!
Hoppas ni har njutit av ledigheten och samlat positiva intryck inför skolstarten.
Veckan innan elevernas skolstart är full av inspirerande program. Aktuellt schema för
veckan bifogas.
Generell information:
Kommunchef Jan Ask har sagt upp sin tjänst i kommunen och kommer att sluta hos oss.
Rekryteringsprocessen har påbörjats.
Ombyggnation på Vindelälvsskolan pågår. I samband med detta flyttas Skolkansliet till
Solhem och elevhälsan flyttar in i fd Skolkansliet. Detta blir en permanent lösning medan
övrig skolverksamhet som förläggs på Solhem kommer att flytta in i de uppiffade
skollokalerna då de är klara. En ombyggnation innebär alltid en påfrestning men vi tänker
framåt på det fina resultatet. Henrik är länken mellan skolan och byggherren.
Den nya ledningsorganisationen är nu komplett med Heléne de Leeuw som skolchef.
Förskolechef Anita Brännlund och biträdande förskolechef Marie Långberg ansvarar för
förskoleverksamhet och fritidshemmen. Rektor Cathrine Viklund och biträdande rektor
Henrik Sjöström ansvarar för grundskolan (F-9) i hela kommunen. För Älvbrinken,
vuxenutbildningen och Lärcentrum ansvarar rektor Patric Näsström.
Utöver dessa ingår utvecklingsledare Pia Brander, utredare Thomas Forsvall och
administratör Melker Holmberg i gruppen.
Rektorerna och förskolecheferna kommer att sitta tillsammans på Solhem och ambitionen
är ett tätare samarbete och samsyn mellan samtliga enheter inom
utbildningsverksamheten.
Alla i ledningsgruppen har öppna Outlookkalendrar för att underlätta tillgängligheten för
medarbetarna.

Lönerevision för 2017 har dragit ut på tiden men är förhoppningsvis klar i september. Alla
tillsvidareanställda kommer att få den nya lönen retroaktivt from 1 april 2017.
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Studiestuga
Nytt för läsåret är att vi kommer att ha ”studiestuga” med lärare och studiehandledare
på modersmål (dari, somaliska) på fredagar kl 14-16. Den är öppen för elever i
högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen.
Projektet Nyanländas lärande kommer under hösten in i sin genomförandefas.
- ”35-an”, utbildning i språkutvecklande arbetssätt för samtliga pedagoger från
grundskola till vuxenutbildning drar i gång med sammanlagt tre
gruppkonstellationer. Förstelärarna Carina Bergström, Gunilla Linder och Roger
Forslund ansvarar för varsin grupp.
- Introduktionsutbildning för studiehandledare på modersmål startar i Sorsele
Lärcentrums regi 16 augusti. Här deltar våra egna studiehandledare Maliha,
Ahmad och Hamze men även studiehandledare från Arjeplog, Storuman och
Vilhelmina. Ansvariga för utbildningen är Inger Lundmark och Pia Brander.
- Organisationskonsult Anna L fortsätter tillsammans med koordinator Anette
Edvardsson att hjälpa oss att få till en bra mappstruktur som vi gemensamt ska
fylla med de dokument vi behöver få tillgång till.

Aktuellt
Förskoleverksamheten och fritids
- Under läsåret 17/18 kommer fast anställda barnskötare utan utbildning samt övriga
intresserade att gå en basutbildning med kurser från Barn och Fritidsprogrammet
Elevhälsan
- Skolpsykologen Mattias Norlund börjar sin tjänst i Sorsele kommun 14 augusti.
Grundskolan (F-9)
- Spanska kommer att erbjudas via fjärrundervisning under läsåret.
Gymnasium/Komvux/Lärcentrum
På SFI pågår ett statsbidragsfinansierat projekt för att utveckla SFI. Projektet heter
”helhets-SFI på studieväg 1” och pågår under resten av 2017.
Två studiehandledare på modersmål är anställda from 14 augusti och hela läsåret. Hamze
Aden på somaliska och Ahmad Rostami på dari. Dessutom fortsätter Maliha som tidigare.
Ny personal hälsas speciellt välkomna!

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