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Hej alla!
Den nya terminen är i full gång. Vi har massor av snö, kyla och magiskt vackert i vår utemiljö.
Lönesamtal kommer att ske februari/mars för Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundets medlemmar eller för dem som omfattas av
samma avtalsområde.
Kommunen har beslutat att from hösten 2018 använda ett gemensamt underlag för medarbetar- och lönesamtal (RUS). Detta finns
tillgängligt i mappstrukturen.
Vi erbjuder lovskola åk 4 – Älvbrinken i matematik och svenska som andra språk. Detta kommer att ske torsdag 14 juni – fredag 29
juni kl 9-15. Anmälningsblankett kommer att läggas ut på Schoolsoft.

Skolchefen informerar
VI har stora utmaningar i skolan, det känner vi alla till- samtidigt som ekonomin tvingar oss till neddragningar på rektor- och
chefsnivå. Denna ekvation är svår att få ihop då rektorerna i skolan är centrala för att ledarskap i pedagogik, stöd till elever
och personal samt disciplin ska fungera och ske med kontinuitet. Därför har vi beslutat att från och med 180201 göra
följande ändringar: Heléne Linder (fd de Leeuw) är rektor för hela grundskolan tillika skolchef för Sorsele kommun. Anita B
och Henrik S är biträdande rektorer till Heléne. Ändringarna kommer vara permanenta (om inget oförutsett händer) minst
fram till läsåret 18/19 är slut. Vi har fantastiskt duktig personal och fina elever men det är viktigt att alla får de bästa
förutsättningarna för att kunna ge och ta emot undervisning med hög kvalitet. Så är det inte i nuläget.
Vårt största problem idag är att kunna rekrytera legitimerade lärare som vill flytta och bosätta sig här i Sorsele. Vi arbetar nu
med en ny tjänstefördelningsprincip där vi tittar på ALLA arbetsuppgifter som lärarna gör med förhoppningen om att kunna
minska deras administrativa uppdrag, givetvis i enlighet med skollagen, så att de istället kan fokusera på undervisning fullt
ut. Vi behöver också arbeta med studieron i klassrummen, här måste både elever, lärare och föräldrar bidra- det ät inte bara
skolan som ska fostra barnen. Att hemma fokusera på betydelsen av utbildning och ha ett positivt förhållningssätt gynnar
alla som finns i skolan. Detta måste vi hjälpas åt med- det är många av er föräldrar som är engagerade och det känns bra. Jag
återkommer med åtgärder och förändringar i Njalla eller i Schoolsoft allt eftersom vi tillsammans jobbar oss framåt mot en
skola vi kan vara stolta över.
En liten presentation kring mig, Heléne Linder, och min pedagogiska utbildning och erfarenhet: Jag är i grunden
gymnasielärare i psykologi och samhällskunskap men har även läst in religion och historia. Jag har jobbat som lärare på
grundskola- gymnasiet, folkhögskola och inom vuxenutbildningen. Jag har gått den statliga rektorsutbildningen på Karlstads
Universitet samt läst utbildningsvetenskap på Göteborgs Universitet. Jag har tidigare erfarenhet från att vara rektor på
högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningen.
Heléne Linder
Skolchef & Rektor

Personal
Håkan Dahlberg har anställts som Studie och Yrkesvägledare på 100%. Han kommer att börja hos oss i slutet av
april. Joanna Michels är kvar är 25 % april ut och Karin Ringlöv jobbar för tillfället 50 %.
Vi har anställt en socialpedagog, Benita Perstrand, som kommer att jobba nära elever och för att stärka upp vårt
arbete kring värdegrundsarbete och sociala frågor inom skolan. Med henne följer hennes man, Petter Perstrand,
som är legitimerad lärare och behörig ibland annat spanska. Han kommer bland annat att ta sig an
undervisningen i spanska. Dessa två nya medarbetare är anställda under vårterminen och vi önskar dem
välkomna till oss.
Ny SO-lärare, tillika medmentor i åk 9 kommer att bli Cathrine Viklund. Hon kommer att börja jobba hos oss efter
sportlovet, vecka 11. Det känns jättekul att ha Cathrine tillbaka i vår verksamhet efter ett kort uppehåll. Få har
bättre kännedom om vår verksamhet och elever än Cathrine, hon kommer att vara mycket värdefull för oss.
Välkommen tillbaka!
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Nyanländas lärande
Vi är nu inne på sista halvåret i projektet Nyanländas lärande. Anna Lundqvist har gjort en utvärdering med hjälp
av enkäter och intervjuer hos personal och ledning. Den visar att vi är på god väg med våra intentioner med
projektet.
Sammanställningen av enkäter finns att läsa i mappstrukturen.
En ny introduktionskurs för studiehandledare på modersmål har startat. Det är 20 studiehandledare eller
blivande studiehandledare från Sorsele, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Malå och Arjeplog som går kursen
under vårterminen.
Lokala teamet kommer att träffas med Skolverkets representanter i Vilhelmina 28 februari.
Mappstrukturen kommer att tittas närmare på igen med grundskola, gy, vux 20/2 kl 15.30-16.45.

Fortbildning
Expo kommer till Sorsele 27 februari. Det är en organisation som informerar/diskuterar förhållningssätt och
värdegrund med elever och lärare. Detta kommer att ske på Folkets Hus för elever i åk 6- Älvbrinken kl 8.45 och
för skolans personal kl 15.30-17.00.

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

Glad Alla Hjärtans Dag 14 februari och glöm inte semlan på tisdag !
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