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Hej alla!
Nu är det vinter och kallt ute. Så väldigt vackert vi har med den vita snön
som lyser upp (åtminstone lite) i mörkret.
Alla jobbar på bra i verksamheterna. Vi har dock hög sjukfrånvaro, vilket ju
är jobbigt för dem som är sjuka men även för de i personalen som är friska
och delvis får täcka upp för varandra. Ibland är det svårt att få tag i
vikarier. Vi ser över rutiner för att hantera sjukfrånvaron men även på
förebyggande åtgärder.
Kom ihåg rutinerna vid sjukanmälan. Du ska ALLTID ringa Previa och
sjukanmäla dig eller meddela vård av barn. De har öppet dygnet runt. Du
kommer att få prata med en sjuksköterska. Du ska friskanmäla dig då
du/barnet blivit frisk. Du ska OCKSÅ fylla i att du varit sjuk eller vårdat barn
i Besched – det är Besched som kopplas till din lön. OM du är sjuk mer än
fem arbetsdagar i rad ska du lämna in ett läkarintyg till din chef.
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Anita Brännlund fungerar nu som tillförordnad rektor för grundskolan
sedan Cathrine Viklund sagt upp sig. Marie Långberg är tillförordnad
förskolechef. Både Anita och Marie sitter kvar på Solhem tills vidare.
Vår Facebook-sida för Sorsele kommun är i gång och det är glädjande med
uppdateringarna från våra verksamheter. Nu är även Sorseles nya
hemsida i bruk www.sorsele.se. Redaktör för utbildningsverksamhetens
sida är i första hand hanna.holmberg@sorsele.se. Har du synpunkter på
”vår” del på hemsidan kan du kontakta henne.
Jullunch
Arbetsgivaren bjuder personalen på jullunch (225 kr/person, beslut från
kommunledningsgruppen enligt delegationsordning 2017).
Verksamheterna bokar in själva, rektorer och förskolechef deltar där det
är möjligt.
Lucia och julavslutning
Luciafirandet i Vindelälvsskolan/Älvbrinken sker på luciadagen 13
december. Program och ansvar meddelas av musikläraren Oskar och
skolvärdarna Anette och Nina. Julavslutningen sker 21 december.
Program kommer senare!
Skolchefen informerar
Som jag tidigare skrivit om har jag under en period varit tf. kommunchef
samt även skolchef och tillväxtchef. Från och med januari återgår jag till att
kunna fokusera helt på skolchefsjobbet igen.
Beslut från kommunstyrelsen (KS)
Budgetramarna för 2018 har inneburit stor anledning till kreativitet för oss i
skolans ledningsgrupp. Sparkravet för att klara budgeten är ca 4 miljoner
kronor, något som har inneburit två tjänsteskrivelser till politiken för
beslut. Besluten som KS tog i onsdags förra veckan innebär att förskolan
och fritidsverksamhet i Gargnäs blir kvar dvs där sker ingen förändring
mot hur verksamheten bedrivs idag. Förändring blir det däremot på vårt
introduktionsprogram (IM) som i augusti kommer bedriva merparten av sin
verksamhet tillsammans med högstadieeleverna på Vindelälvsskolan.
Besluten kan du se på följande länk:
https://www.sorsele.se/media/1314/ks171115.pdf.
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Tjänsteskrivelserna i sin helhet kan du se på följande länk:
https://www.sorsele.se/media/1278/171115ks.pdf.

Ytterligare ärende innebär ett klargörande från tidigare beslut att samtliga
legitimerade lärare i kommunen får ta del av lärarlönelyftet, 2 500 kr/mån,
så länge statsbidrag kommer kommunen tillhanda.
Personal
Fr om vårterminen har vi en SO-lärare på högstadiet som heter KG Olsson.
Inger Lundmark kommer tillbaka till utbildningsverksamheten på heltid
vårterminen 2018. Hon kommer att få utökad tid i projektet Nyanländas
lärande, och förutom att hålla i introduktionskursen för studiehandledare
på modersmål kommer hon att jobba med samordningsfrågor runt
studiehandledningen och omhändertagandet av nyanlända. Hon kommer
även att undervisa i SVA och ingå i gruppen som jobbar med digitalisering.
Nyanländas lärande
Fil dr i pedagogik John Steinberg kommer att föreläsa om ledarskap för
pedagoger 9 januari kl 9-12 för hela utbildningsverksamheten.
Skolledningen informerar då också om vårterminen. Eftermiddagen
kommer att fyllas med lämpligt innehåll enhetsvis.
Förskolan
De nio elever som läser baskursen för barnskötare är tillsammans med sin
lärare Caroline Holmberg anmälda till en föreläsning i Vilhelmina 23/2 med
Leif Strandberg. Ämnet är: ”läroplanen, barnen och jag” och blir en del av
deras utbildning.
Grundskolan

Byggnation högstadiet from mars 2018.
I mitten på mars 2018 beräknas ombyggnaden av hus A (låg- och
mellanstadiet) vara klar. Direkt därefter beräknas ombyggnad av hus F
(högstadiet) komma i gång. Detta kommer ställa höga krav på planering
och logistik för att det ska kunna genomföras med framgång. Vi kommer
tillsammans med personalgrupperna att planera för detta. F-6 som idag är
utspridda i tillfälliga lokaler kommer att flyttas tillbaka till den
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nyrenoverade byggnaden. Elever och verksamhet från högstadiet kommer
att placeras ut i tillfälliga lokaler. Renoveringen av F-hus ska vara klart
innan utgången av 2018. Det är omfattande renoveringar som ska utföras
på kort tid. Därför är det viktigt att vi alla bidrar till att detta ska kunna
genomföras som planerat. Gör vi det kommer vi att ha nya fräscha lokaler
för lång tid framåt. En stor insats för vår personal och våra elevers
arbetsmiljö!
Gy/vux /Lärcentrum
Kurser i hur vi jobbar med hot och våld i våra verksamheter har påbörjats.
Jan Fransson och Matz Jonsson håller i utbildningarna och samtlig
personal inom utbildningsverksamheten erbjuds denna.
Elevhälsan (EHT)
Hela EHT informerar om EHT:s uppdrag och om kartläggning av nyanlända
elever på introduktionskursen för studiehandledare på modersmål 23
november.

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