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Informationskanal för utbildningsverksamheten i Sorsele kommun

Hej alla!
Byggnationerna i Vindelälvsskolan pågår för fullt. A-huset, där byggnationerna pågår just
nu, har inflyttning i maj.
Byggstart andra veckan i juni på högstadiet. Vi återkommer då vi vet mer.
Skolchefen informerar
När nästa läsår 18/19 startar i augusti har vi följande nya lagar att förhålla oss till inom skolans
värld.
Förskoleklass är nu frivillig men från och med aug -18 blir den en del av den obligatoriska
skolformen med en egen läroplan att följa. Förskoleklass är en ettårig skolform med syfte att
stimulera och utveckla elevernas lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.
Moderna språk blir nu obligatoriskt från och med årskurs 6. I Sorsele söker vi just nu efter
legitimerade och behöriga spanska- och franskalärare för att kunna erbjuda fler språk än dagens
tyska. Hur språkundervisningen ska organiseras från och med augusti för åk 6 återkommer jag
med efter beslut av våra politiker. Från augusti kommer också en helt ny timplan att följa för alla
Sveriges grundskolor. Detta innebär att vi åter igen har stadierna låg, mellan- och hög. Lågstadiet
är åk 1-3, mellanstadiet åk 4-6 och högstadiet åk 7-9. Förändringen innebär en tydlighet kring hur
många timmar varje ämne ska innehålla på respektive stadie, tidigare var det upp till varje
kommun att själv fördela mellan åk 1-9. Konsekvensen blir att om man flyttar från en kommun till
en annan blir det mindre risk att eleverna missar undervisningstimmar och vi får en mer likvärdig
balans mellan stadierna och ämnestimmarnas fördelning. För oss i Sorsele innebär det att vi helt
och hållet kommer göra om timplanen, och med all sannolikhet kan vi räkna med att få längre
skoldagar än tidigare för att få plats med samtliga timmar som varje elev har rätt till - och i
förlängningen höja måluppfyllelsen för alla elever i vår kommun. Respektive skolchef/rektor har
möjlighet att använda sig av något som kallas skolans val, det innebär i praktiken att man kan
minska ett ämne med 20 % till förmån för något annat ämne. Detta ska ge möjlighet att skapa
mertid i ämnen som elever på respektive skola/kommun behöver få mer träning i. I Sorsele
kommer detta med all sannolikhet innebära att vi kommer minska ett ämne med 20 % för att öka
på matteundervisningen med dessa timmar eftersom vi behöver ”snäppa upp” några steg i
matematik. Ytterligare obligatorium från och med nästa läsår är PRAO (praktisk
arbetslivsorientering). Det har tidigare varit önskvärt om huvudman genomför MEN från augusti
2018 ska minst 10 dagar totalt i årskurs 8 och 9 genomföras. Detta innebär exempelvis en vecka i
åk 8 och en vecka i åk 9 eller bägge veckorna i någon av årskurserna. Kravet som kommer ska
sättas i relation till de hårdare arbetsmiljökraven som arbetsmiljöverket ställer för elever som gör
praktik i näringslivet (arbetsmiljölagen, 1977:1160 samt föreskriften om minderårigas
arbetsmiljö) AFS 2012:3.
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Personal
Ny personal som anställts:
Förskolan/fritids: Mathilda Fisk
Förskolan Blattnicksele:Malin Fredriksson
Blåhaken: Sara Mohammadi, Ahmed Abdirahman
Fritids Sorsele: Sanna Robertsson
Vi hälsar alla varmt välkomna!

Nyanländas lärande
Påminner alla berörda om Expoföreläsningen på tisdag 27/2.
Elever från åk 6 på folkets hus kl 8.45, lärare kl 15.30.

Grundskolan
Nu jobbar förstelärare, specialpedagog och rektor för fullt med ansatsen: Pedagogiskt ledarskap i
Sorsele. Skolchef och Rektor Heléne Linder har beslutat att från och med nytt läsår ska det finnas
en tydlig struktur i klassrummet. Alla elever i Sorseles grundskola ska vara trygga i hur en lektion
startar och slutar, hur man förhåller sig mot varandra i korridoren, vad respekt mot varandra
betyder och tydliggöra roller mm. Syftet är att få en bra arbetsmiljö för elever och lärare, högre
måluppfyllelse och ett tydligt ledarskap i klassrummet. Vi återkommer under våren men
framförallt innan start i augusti till alla berörda, även vårdnadshavare, hur pedagogiskt ledarskap
i Sorsele kommer till utryck och vad som förväntas av oss alla för att vi ska få en skola som gynnar
alla med hög måluppfyllelse som resultat.

Fritids/ Förskolan
Kommunal i Sorsele och Lärarförbundet har skrivit en motion till social-och utbildningsutskottet
om tillhandahållande av arbetskläder för barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger i skola
och förskola i Sorsele kommun.
Utbildningsenheten har skrivit en tjänsteskrivelse till kommunfullmäktige att bifalla
tillhandahållande av vissa arbetskläder. Detta är förstås ett kommande politiskt beslut

Gy/vux /LC
Sorsele Lärcentrum har ett nära samarbete med Strömsund och YH-utbildningen till
Vindkrafttekniker. Vår förhoppning är en nod av utbildningen i Sorsele.
Vi har en utbildning med inriktning mot skolledare, politiker och personalchefer inom bilaga M,
läraravtal den 16 maj. Utbildningen är öppen för alla i inlandsregionen.
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Sorsele Lärcentrum har fått i uppdrag av politiken att analysera kommunens
kompetensförsörjningsbehov. Vi har inlett ett samarbete med Region Västerbotten och Tobias
Thomson som ska hjälpa oss att göra detta arbete på ett bra sätt.

Elevhälsan
Vår logoped har slutat och rekrytering av ny logoped pågår.
I samarbete med elevhälsan ordnar lärarna på Vindelälvsskolan ett hälsotema v 9 måndag och
tisdag.
På måndag kommer en IT-pedagog och föreläser klassvis i åk 6 -9 om sociala medier och hur vi
förhåller oss till det i syfte att må bra.
Andra områden som elevhälsan bidrar med är sömn, stress och kost. Lärarna har även inbjudit
fysioterapeut från Sorselegården som pratar om motion och Erik-Hugo från kyrkan kommer och
pratar om etik.
Rektor Heléne Linder pratar om motivationens betydelse och Sara Linder kommer att hålla i ett
fyspass.
Vi ser fram emot en inspirerande vecka!

Fr o m hösten 2018 ska programmering ingå i ämnena teknik och matematik i åk 1-9. I Blattnicksele klass 23 programmerar eleverna redan nu. Här styrs roboten Dasch av en elev som programmerat på sin ipad.

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