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8 december 2017 

Hej alla! 

Nu närmar vi oss jul och julledighet med stormsteg. I skolan är det som alltid en hektisk tid i 

slutet av terminen.  

 

Mycket ljus pryder vårt samhälle och skapar julstämning.  

Obs! Gångvägen runt badsjön är plogad och belyst hela vintern. Detta för att barnen inte ska 

behöva vara ute på trafikerade vägar mer än nödvändigt. 

 

Grundskolans elever är lediga idag 8 december. Personalen jobbar som vanligt. 

 

Patric, Henrik och Marie har varit på rektorsutbildning 5-7 december. 

 

Skolchefen informerar 

I måndags hade en föräldragrupp på, företrädelsevis, Vindelälvsskolan kallat ansvariga 

politiker, skolchef och rektorer till möte. Föräldrarna upplever att studiesituationen för våra 

ungdomar inte är så lugn och trygg som man kan förvänta sig. Vidare har de synpunkter på 

lärarnas förmåga att hålla ordning i klasserna och inte i tillräckligt hög omfattning vara tydliga 

ledare i klassrummet. Det framkom också att föräldrar fått löften från tidigare rektor som inte 

blivit uppfyllda - detta beklagar jag. Det framkom också att informationen inte är tillräcklig, då 

speciellt på klassnivå även om Njalla fyller en god funktion, så även här får vi ”snäppa” upp.  Jag 

upplever mötet som mycket konstruktivt och som skolchef tackar jag för ett mycket gott initiativ 

av er föräldrar. Tillsammans kan vi bidra till en skola som är professionell och där absolut inga 

kränkningar finns. Jag har gett i uppdrag till rektorerna (Anita och Henrik) att tydliggöra för 

lärarna vilket uppdrag som föreligger när det gäller trygghet och studiero. Även ni som är 

föräldrar har ett ansvar att föregå med gott exempel gentemot skolan och dess personal.  Det 

gäller då respekt för lärare och övrig personal, tala gott om utbildning och dess behov samt bidra 

till konstruktiv kritik när så behövs; både till mig som skolchef, till rektorer och givetvis i första 

hand till lärare.  

 

Som ni säkert uppmärksammat har vi väldigt tuffa sparkrav på oss i Sorsele de kommande åren. 

Som budgetprocessen fungerar i en kommun är det dock ett år i taget som gäller även om 

framtidssiktet är inställt betydligt längre fram än så utifrån mitt perspektiv gällande barn- och 

utbildning. Många tankar har förekommit för mig personligen när jag fick veta att skolans 

verksamhet måste spara minst 4 miljoner kronor. Det är oerhört mycket pengar och det första 

alternativet som alltid tycks enklast dvs. att ta bort lite här och där var inte möjligt, det var helt 

enkelt för mycket pengar på en gång. Det faktum att Sorsele har Sveriges dyraste skola och är en  
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kommun med nästan sämst resultat i hela Sverige, får mig så klart att fundera på vilka strukturer 

som inte funkar och måste omprioriteras.  

 

Jag har ända sedan start här i Sorsele (april 2017) varit väldigt kritiskt till den segregation som 

finns dvs. med tidigare FBK (förberedelseklasser) och elever på Älvbrinken (uteslutande IM dvs. 

högstadiets läroplan men högre åldrar) som helt isolerade ifrån kamrater med svenska som 

modersmål- detta resulterar så klart i att man som elever inte lär känna varandra över kultur- och 

språkgränserna. Efter många sparfunderingar har jag i samverkan med skolledningsgruppen lagt 

två förslag till politikerna när det gäller besparingar inför 2018. Det första var att lägga ner 

förskole- och fritidsverksamheten i Gargnäs, eftersom den gynnade så ytterst  

få elever. Det andra förslaget var att integrera IM på Vindelälvsskolan.  

 

Politikerna valde att låta Gargnäs vara kvar på befintligt sätt, alltså ingen förändring. Det andra 

förslaget klubbades igenom dvs. Älvbrinkens elever ska från skolstart i augusti 2018 ingå i 

befintliga klasser på Älvbrinken, då primärt årskurserna 7-9 utifrån kunskapsnivå. Politikerna har 

beslutat ”VADET” och nu ska vi tillsammans samverkan om ”HURET”. Min avsikt är att skapa en 

samverkansgrupp med delar av skolledningen och personal, och önskar någon förälder delta 

(arbetstid 8-16 gäller) är ni välkomna att höra av er till mig.  

 

Det är ofta vi tvingas till besparingar, speciellt in en befolkningskrympande kommun som Sorsele, 

men det är väldigt sällan dessa besparingar också har goda effekter med sig - i detta fall att våra 

elever, oavsett etnicitet, får möjlighet att föra Sorsele mot nästa generation där globaliseringen 

och bakgrund inte spelar någon roll utan att vi alla jobbar på mot det gemensamma målet - 

nämligen att Sorsele ska växa och fler ska få uppleva vilken fantastisk plats det är att bo på. 

Beslutet är fattat; man kan alltid fundera och diskutera politiska beslut men nu har vi detta att 

förhålla oss till. Det innebär att alla vi, som är berörda av skolan, har att anpassa oss efter detta 

beslut. Det är viktigt att vi tillsammans jobbar ihop med hur det ska genomföras.  

 

Jag förstår att det finns många frågor och det går alltid att hitta negativa infallsvinklar. Jag ber oss 

alla att tillsammans fokusera på HUR vi ska genomföra det som politikerna beslutat för att det 

ska bli så bra som möjligt för våra elever med en positiv approach. Hör gärna av er 

(helene.deleeuw@sorsele.se) om ni har frågor, synpunkter eller vill delta i samverkansgruppen 

nu i vår där vi tillsammans ska jobba med hur vi bäst ska genomföra denna förändring, vilket 

kommer starta direkt i januari 2018.  

 

 

 

 

 

mailto:helene.deleeuw@sorsele.se
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Personal 

Presentation från KG (Klas-Göran Olsson) vår nya SO-lärare på Vindelälvsskolan från VT18:  

 

 

”Från det sydligaste Sverige till den nordligaste landsdelen. Så ser min resa i slutet av december 

ut. Det är med ett stort mått av spänning och intresse jag drar från Simrishamn till Sorsele. Där 

skall jag försöka inspirera elever till lärande och reflekterande i So-ämnen. Själv har jag en 

bakgrund som socionom/socialarbetare i Göteborg med omnejd. Därefter arbetade jag inom 

högskolevärlden, där jag undervisade i många år- bland annat i socialpolitik och statsvetenskap. 

Detta ledde, genom internationellt samarbete, fram till omfattande kontakter med Sydafrika. Där 

arbetade jag ett tag med Child Welfare South Africa. Den mest äventyrliga upplevelsen där var 

när jag bodde på landsbygden utan några som helst moderniteter. Så småningom hamnade jag i 

Kenya där jag bodde ett par år. Under en tid var jag även i Tanzania och Nepal. I Tanzania 

arbetade jag i en frivillig organisation som utbildade gatubarn och i Nepal undervisade jag fattiga 

barn i engelska. Dock alltför korta perioder. Väl tillbaka i Sverige hamnade jag i Skåne där jag 

arbetat som integrationskoordinator i knappt 2 år. Som senior känns livet alltjämt utmanande 

och jag ser fram emot att få vara medarbetare inom Sorseles skolvärld.” 

 

SYV Karin Ringlöv är fortsatt sjukskriven. För att lösa akuta ärenden har vi anställt studie- och 

yrkesvägledare Joanna Michels på 25 %. Hon kommer främst att jobba på distans och ha 

telefontid på fredagar kl 13-16 med start 22 december för vägledande samtal. Hon kan även nås 

per mail på joanna.michels@sorsele.se Hon kommer dessutom att komma hit fredag 15 

december och ha informationsmöten inför gymnasievalet. 

Information om vilket telefonnummer ni kan nå henne på kommer inom kort. 

 

 

 

 

 

mailto:joanna.michels@sorsele.se
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Nyanländas lärande 

Förra veckan, 29/11, var Skolverket på besök hos lokala teamet för Nyanländas lärande i Sorsele. 

Uppföljning och utvärdering av de första 2/3 av projektet stod på agendan. Vi fick positiv respons 

från Skolverket för samtliga insatser. Koordinator Anette Edvardsson fick mycket beröm för sitt 

sätt att driva projektet framåt. Kul ! 

 

Vi jobbar för fullt på att fylla mappstrukturen med relevanta dokument och blanketter, gå gärna 

in och kolla! Om det är något ni saknar, hör av er till Anette E! Under blanketter finns ett antal 

ifyllbara blanketter. Om ni vill fylla i dem innan ni skriver ut dem, klicka på ”visa” ”redigera 

dokument”. Då kan ni göra ändringar i dokumentet och sedan skriva ut. 

Omgång två av SKUA utbildningen för pedagoger pågår. Gunilla Linder håller även i denna 

utbildningsomgång. 

På torsdagen 7/12 avslutades den första omgången av introduktionskursen för studiehandledare 

på modersmål. 11 studiehandledare från fyra kommuner har under hösten träffats vid 10 

utbildningstillfällen. Vi gratulerar våra egna tre studiehandledare Maliha, Hamse och Ahmad till 

väl genomförd kurs! En ny likvärdig kurs startar 25 januari och pågår under vårterminen i Sorsele 

Lärcentrums regi. Kursen är den enda i sitt slag och den har väckt uppmärksamhet nationellt. 

Flera andra kommuner i landet är intresserade av att starta liknande kurser med Sorseles kurs 

som modell. 

 
Här poserar de flesta av kursdeltagarna tillsammans med sina lärare Pia och Inger. 
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Förskolan 

Förskollärarna träffas en gång per månad på pedagogiskt café. Där har vi kollega-handledning, 

diskuterar verksamhet och olika pedagogiska frågor. Just nu läser vi om kvalitetsarbete och 

diskuterar hur vi kan utveckla det på förskolan. Förra gången diskuterade vi, bland annat utifrån 

följande citat, vad vi erbjuder barnen på förskolorna i Sorsele för olika möjligheter att utrycka sig 

och hur kan vi pedagoger stötta barnen på bästa sätt. 

 

”Barnen får i erbjudande att uttrycka vad de iakttagit och tänker om svampar genom att rita. 

Nora ritar en ring med två streck på. Därefter säger hon: ” jag kan inte rita det jag tänker om 

svampar”. 

 

Pedagogen: ” Hur kommer det sig att du inte kan rita det?” 

Nora: ”Svamparna i skogen var inte platta.” 

Pedagogen: ”Vad behöver du för att kunna berätta det du tänker?” 

Nora ser sig omkring och får syn på några trästickor, tejp och sax. ”Jag behöver det där.” (pekar)  

Pedagogen. ”Då får du hämta det.” 

Därefter tillverkar Nora svampar som sticker upp från pappret, i tredimensionellt format istället 

för tvådimensionellt. På den ena hattens undersida ritar hon prickar. På den andra hattens 

undersida ritar hon streck. Nora kände till att svampars hattar ser olika ut på undersidan, men 

den uttrycksform vi erbjöd henne begränsade hennes möjligheter att uttrycka det. När hon hade 

tillverkat sina två svampar berättar hon dessutom att en var en röksvamp och två var aspsoppar.” 

(Lundström, Martina, det synliga barnet-barns perspektiv i kvalitetsarbetet, 2017.) 

 

Den 14 december kommer vi avtacka Inger Andersson och Anna-Märta Bengtsson som går i 

pension efter att ha jobbat många år inom barnomsorgen i kommunen. 

 

Grundskolan 

Luciatåg 13 december. Alla intresserade är välkomna! 

Åk 9 står för programmet i idrottshallen. Dessutom kommer eleverna i åk 4-6 att ha 

dansuppvisning. Insläpp kl 8.50. Kom ihåg att ta av er skorna i omklädningsrummet! 

 

Avtackning personal 8 december kl 10.00 i personalrummet på Vindelälvsskolan.  

Ett stort TACK till våra duktiga medarbetare Cathrine Viklund, Lotta Flodin, Max Karlberg, Linda 

Dahlgren och Urban Isaksson som valt nya utmaningar. 

 

Fritids 

Arbetslagledarna på fritidshemmen har för några veckor sedan varit på utbildning om 

fritidshemmets förtydligade uppdrag i läroplanen kopplat till forskning och verksamhetsnära  
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exempel. Vi fortsätter arbeta med praktiskt kvalitetsarbete utifrån de idéer de fick med sig från 

föreläsningarna under den dagen! 

 

Gy/vux /LC 

Mötesplats SFI Skellefteå 

 

Snöstorm till trots deltog Ingela och Patric på Mötesplats SFI i Skellefteå den 23 november. 

Skolverket arrangerar mötesplatserna på några platser i Sverige och ger lite blänkare kring vad 

som är aktuellt for Komvux och SFI just nu.  Utöver detta hölls det olika workshops på 

eftermiddagen. Det som bl a är på gång på SFI framöver är en ny kursplan som börjar gälla 1/1 

2018.  

På eftermiddagen fick vi bl a lyssna på två kvinnor från Malmö som utarbetat 10 st 

grundläggande appar för nyanlända. Apparna är tydliga med enkel arbetsgång och dessutom 

gratis. För mer information kan man gå in på hejsvenska.se. 
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Julpyssel på Piraten 

Onsdag den 29 november var det öppet för pyssel och fika på Piraten. SFI-eleverna var ansvariga 

för pysslet och fikat. Förskoleklass och åk 1 kom och förgyllde dagen för SFI-eleverna genom att 

delta i pysselaktiviteterna och fika. Fikat hade vår elev som var bagare i sitt hemland fixat! Den 

här dagen blev mycket lyckad och en bra början till en fortsatt bra integration. Några elever har 

även skickat teckningar som tack för dagen. 

 

Fortbildning 

9 januari kommer John Steinberg till Sorsele och föreläser för all personal inom 

utbildningsverksamheten kring dessa frågor (Till personal, se bifogad fil med inbjudan!): 

 

Ledarskap och lärarskicklighet 
Du har ett ledarskapsyrke 
Exempel på icke-verbalt ledarskap 
Vad gör framgångsrika pedagoger rätt? 
Vilka är dagens utmaningar och hur hjälps vi åt? 
Erfarenheter från hundratals lektionsbesök 

 

Decemberhälsningar från 

 

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


