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Hej alla!
Hurra, nu är faktiskt vårdagjämningen här och det börjar droppa och tina lite här och var.
Nu är den efterlängtade vårvintern snart här och vi får alla belöningen för en kall och
mörk vinter. För många av oss kanske svaret på varför vi bor i Sorsele - när solen tittar
fram och värmer oss mot den vita snön. Njut av de närmaste veckorna!
Erbjudande om Lovskola under tiden 14 – 29 juni.
Sorsele kommun erbjuder Lovskola till elever i årskurs 4 – 9 samt elever vid
introduktionsprogrammet direkt efter skolavslutningen.
Tidpunkten för Lovskolan har valts utifrån att vi tror att det är bättre för familjernas
sommarplanering att Lovskolan kommer i direkt anslutning till skolavslutningen.
De elever som inte uppfyllt eller riskerar att inte uppfylla kunskapsmålet E får nu en
möjlighet att förbättra sina resultat så att de på sikt uppnår gymnasiekompetens.
Lovskolan är även öppen för de elever som uppnått kunskapsmålet men som vill
förbättra sina betyg i ämnena matematik och svenska/SVA.
Undervisningen kommer att bedrivas i Vindelälvsskolan mellan klockan 9.00 – 15.00.
Undervisning sker i ämnena matematik och svenska/SVA.
Ansvarig rektor för lovskola är Henrik Sjöström. Välkommen med anmälan senast 201804-13. Anmälan till Lovskolan sker genom mail till: henrik.sjostrom@sorsele.se
Ange LOVSKOLA i mailrubriken. Ange elevens namn, personnummer samt adress i mailet.
Biblioteks- och kulturplan
Kultur och biblioteksverksamheten gör en- biblioteks och kulturplan där en del handlar
om Skolbibliotek. Vi kommer att jobba mer aktivt med att få ett fungerande samarbete
och tillsammans jobba med digitalisering. Pär Röckner ansvarar för planen som ska vara
klar under 2018.

Skolchefen (och rektorn;)) informerar
Lite funderingar över ledighet för lärare & elever
Det har inte varit helt klart hur ledighetsdagarna för lärarna på läsårstider 17/18 ska
tolkas: Här kommer tolkningen! Alla lärare jobbar 30/4 och är lediga 11/5. Eleverna är
lediga bägge dagarna.
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Hur-gruppen
Inför hösten när eleverna på Älvbrinken ska ges möjlighet att i enlighet med sina
individuella studieplaner läsa vissa ämnen/lektioner på högstadiet har vi en grupp som
jobbar tillsammans för att få en så bra start som möjligt. Vi är helt överens om att det är
de mjuka värdena tolerans, samverkan och förståelse som är viktiga så att alla elever
känner sig trygga, lika värda och får en skola som tillgodoser alla elevers behov. För att
uppnå detta måste vi lära känna varandra, både elever, dessas vårdnadshavare, personal
och politiker. Även socialtjänst, Polstjärnan och Skogsro blir viktiga komponenter
eftersom vi alla tillsammans kan skapa det klimat vi vill ha. Vi har ett gemensamt ansvar
att minska segregation, öka förståelse och skapa studiero och trivsel på skolan. Vi
kommer därför anordna två värdegrundsdagar för åk 6-9 samt Älvbrinken. Vi räknar kallt
med att alla som är engagerade i våra fantastiska ungdomar vill delta och göra dessa
dagar till en bra start för ett gemensamt lärande med elevernas utbildning i fokus. Mer
information kommer men boka redan nu in dagarna 18/5 samt 8/6. Varmt välkomna!
Tjänstefördelningsprinciper
Samverkan med lärarfacken har pågått en längre tid med arbetsgivaren för att skapa
goda förutsättningar som undervisande lärare. En lärare gör ju mer än att undervisa och
många uppgifter tarvar mer tid än vad som tidigare uppmärksammats, samtidigt som
andra uppgifter inte längre ska genomföras av lärare utan istället av sk. elevvärdar. Vi
har, precis som många andra kommuner, svårt att få tag på tillräckligt många
legitimerade lärare varför det då är viktigt att lärarna gör det som de är bäst på UNDERVISA och andra rycker in med andra uppgifter som exempelvis rastvakt eller
konflikthantering utanför klassrummet. Vi kommer givetvis informera mer om detta
system som kommer starta nästa läsår dvs. i aug. 2018. Har ni frågor och tips hör gärna
av er (helene.linder@sorsele.se ) .
Pedagogiskt ledarskap i Sorsele
Alla lärare i Sorsele, ledda av våra förstelärare, specialpedagog och rektor, arbetar nu för
fullt utifrån vetenskap med struktur och extra anpassningar i klassrummen. Alla lektioner
ska ha samma form med tydlig start, stopp, repetition och regler i klassrummet. Det är
viktigt att det finns studiero och tydlighet på varje lektion, något som ibland kan vara
svårt utan att ha ett gemensamt förhållningssätt som lärare. Syftet är att det ska bli
tydligare kommunikation mellan lärare och elev samt vilka regler som gäller i ett
klassrum med resultat att alla elever ska lyckas bättre i skolan och att mindre fokus ska
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behöva läggas på fostran, utan istället på undervisning. Vid starten av detta
förhållningssätt kommer det bli väldigt viktigt att vi har er föräldrar som backup och
stöttning hemifrån genom att pusha era barn och ungdomar att förstå varför det ska vara
ordning och reda i skolan. Jag återkommer till elever och föräldrar i god tid före detta
läsåret tar slut.
Öppet Hus på Älvbrinken
På initiativ från eleverna på Älvbrinken bjuds DU som förälder eller kanske bara
Sorselebo på öppet hus till IM (Introduktionsprogrammet) på Älvbrinken den 16/4 samt
19/4. Älvbrinken bjuder på kaffe. Syftet och anledningen till inbjudan är att det florerar
rädslor för våra nya svenska elever som kämpar för att få en utbildning hos oss i Sorsele. I
samband med politikernas beslut att elever på Älvbrinken ska ges möjlighet att läsa
samtliga grundskoleämnen, och ges möjlighet att få klasskamrater på Vindelälvsskolan,
har många föräldrar reagerat negativt. Vi förstår att okunskap och rädslor kan bidra till
dylika reaktioner och bjuder därför in er till skolan så att ni skall få en chans att lära
känna eleverna. Vi behöver varandra i Sorsele!
Skolinspektionen i Sorsele
Skolans kontrollmyndighet, skolinspektionen gör regelbunden tillsyn i Sorsele. De
kommer genomföra intervjuer under v. 15, 16, 19 som en fortsättning på de enkäter som
vårdnadshavare, elever och personal förra året fick svara på. Skolinspektion kan kännas
lite läskigt men vi ska se det som en möjlighet att ändra det som inte är fullgott eller ge
oss möjlighet att bli ännu bättre än vad vi är idag.
Synpunkter på åk 6 endast i Sorsele
På uppdrag av våra beslutande politiker önskar vi synpunkter från er föräldrar och elever
när det gäller nästa läsårs nya riksdagslag. Nämligen att alla moderna språk fr läsår 18/19
och framåt ska starta i åk 6. Detta skapar problem i Sorseles ytterskolor (Blattnicksele &
Ammarnäs) som inte har några behöriga språklärare, vilket vi för övrigt har svårt att finna
i hela kommunen varför det idag endast erbjuds tyska på Vindelälvsskolan. Vi har dock
ute tjänster och hoppas få både franska- och spanskalärare till hösten. Frågan gäller
alltså: Hur ställer ni er till att man i ytterskolorna går till åk 5 och sedan från åk 6 börjar i
Sorsele? Inkom med synpunkter till helene.linder@sorsele.se med ämnesrad ”Moderna
språk”. TACK! Vill poängtera att inga politiska beslut är tagna utan ärendet ligger nu på
remiss så snabba synpunkter mottages tacksamt.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nalovardo skiddagar 27-29/3
Tisdag: Sorsele och Blattnicksele F-3 samt SFI
Onsdag: Sorsele och Blattnicksele 4-6 samt Ammarnäs F-6
Torsdag: Sorsele 7-9 och Älvbrinken
Nyanländas lärande
Lokala styrgruppen har haft träff med Skolverkets representanter. Vi har lämnat en
ansökan för fortsatta insatser inom vissa områden inför läsåret 2018/2019
Förskolan
Gruppen som läser basutbildningen för barnskötare var i Vilhelmina 23 februari på en
mycket uppskattad föreläsningsdag om läroplanen i förskolan.
Grundskolan
Info från Benita Perstrand, vår socialpedagog:
Förra veckan började en ny elev från Albanien. Han heter Francesco och är mycket ivrig
att få lära sig svenska och att få kontakt med andra elever.
Även fyra syskon som är födda i Kongo men har bott många år i Uganda har börjat förra
veckan. Martin, Olga, Choice och Grace. De talar engelska alla så det är lätt att prata med
dem. De är också väldigt ambitiösa och vill komma in i skolan och gemenskapen så
snabbt som möjligt. De har också frågat efter olika sporter som de kan vara med i.
Berätta gärna för eleverna om de här nya personerna som kommit så att de vet och
kanske vågar lättare heja och prata lite med dem.
PISA- undersökningen
PISA (Programme for International Student Assessment) är världens största elevstudie
och är ett OECD-projekt. I studien deltar både OECD-länder och icke OECD-länder.
16 mars deltog en del av kommunens niondeklassare i undersökningen. 20 mars hölls ett
uppföljningstillfälle.
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Fjällsäkerhetsdagar 21-22/2 -18
Under två dagar fick årets nior utbildning i fjällsäkerhet,
utbildarna går fjäll-ledarutbildningen i Storuman. Målet med
kursen var att stärka elevernas förståelse för vilka risker uteliv
i fjällen kan innebära samt förbättra deras förståelse för vilka
kunskaper som krävs för att minimera dessa risker. Under
kursen fick eleverna grundläggande kunskaper inom
navigering, nödbivackering vintertid, lavinsäkerhet,
snöskotersäkerhet, isvaksbad, och första hjälpen. Kursen
innehöll både teoretiska och praktiska moment och
utbildningen var både inomhus och utomhus. På torsdagen
avslutades utbildningen med isvaksbad. På morgonen visade temperaturen -33 grader,
det stoppade inte eleverna som provade på isvaksbadet, och efteråt fick de åka brandbil
till bastun på brandstationen.

Gy/Vux /LC
Sista ansökningsdag till höstens högskoleutbildningar är 16 april.
Den 13 mars hade vi information på Lärcentrum för de som är intresserade av att läsa till
sjuksköterska.
Den 9 april har vi information om lärarutbildningar på Luleå tekniska universitet.
Den 12 april har vi information om vind- och vattenkraftstekniker via Yrkeshögskolan.
VÄLKOMNA!

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