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Hej alla! 

 

Välkomna tillbaka efter en underbart vacker påsk!  

 

Skolinspektionen är på besök i Sorsele denna vecka och nästa. Både 

skolledning, lärare, EHT (elevhälsoteam) och elever kommer att bli 

berörda på ett eller annat sätt. 

 

 

Planering inför läsår 18/19 

Inför nästa läsår är det många nya regler och stadieindelningen ihop med 

ny timplan är en. Varje huvudman (läs Sorsele kommun) är skyldiga att 

själva dela upp skolverkets timmar/stadie. Det är ett gediget arbete med 

många olika faktorer att ta hänsyn till som vi jobbar för fullt med inför det 

nya läsåret. Vi hoppas vara klara i god tid med både timplan och schema 

före sommaruppehållet.  

 

 

Föräldramöte aug-18 

Nästa läsår kommer vi inte ha föräldramöten i varje klass utan har istället 

ett gemensamt för hela Sorsele. Vi vill att ni som föräldrar redan nu bokar i 

era kalendrar den 29/8 kl 18-19.30 i Folkets Hus, Sorsele. Mötet kommer 

fokusera på övergripande skolutveckling såsom ex. pedagogiskt ledarskap 

samt nya stadieindelningen. Vi kommer också tillsammans med 

socialtjänst och polis informera om skolans fostransuppdrag.   
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Renovering 1-6 + Fritids, Vindelälvsskolan 

Det är med stor glädje vi berättar att renoveringen pågår för fullt och det 

blir riktigt fint. Slutbesiktningen är planerad till den 9/5 och när läsåret 

startar i augusti får alla flytta in i dessa fina lokaler. Kolla in bilderna så får 

ni kanske en känsla för hur fint det kommer bli när allt är klart 

 

 
 

  

 

Personal 

Vi är glada över att berätta att Benita (socialpedagog) och Petter (lärare i 

bl. spanska) Perstrand kommer att stanna kvar även läsåret 18/19 på 

Vindelälvsskolan.  
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Nyanländas lärande 

Sista 35:an är genomförd under ledning av Carina Bergström. Utbildningen 

har varit givande. 

 

23 oktober kommer John Steinberg och föreläser i Sorsele. All personal i 

verksamheten ges möjlighet att lyssna till honom.  

 

18-19 april kommer Heléne, Anette E, Inger, Pia och Ida att delta i en 

nätverksträff om Nyanländas lärande. Vi delar erfarenheter med övriga 

kommuner som haft motsvarande projekt. Sorsele kommer att hålla i ett 

seminarium om introduktionskursen för studiehandledare på modersmål. 

Den har väckt nationell uppmärksamhet och många vill veta mer. 

 

Grundskolan/Gy/Vux 

Sagoberätterskan  

Idag fick vi besök av Marina Granlund från Stockholm. Hon är 

sagoberätterska. Vi fick höra en berättelse från Alaska och den 

handlade om en familj. Vi fick också rita bilder från berättelsen 

och sedan fick vi också berätta med hjälp av bilderna. Hon var 

bra på att berätta och det var för att hon använde mycket 

kroppsspråk som det blev bra. Det första vi kom och tänka på 

när hon kom in i klassrummet var att hon såg ut som en 

trollgumma, som någon från sagornas värld, för hon var klädd 

lite spännande. Mest spännande var att hon hade en korpklo 

runt halsen som höll i en magisk träskgrön sten. När hon 

berättade slappnade man av så att det kändes som om fötterna 

blev till gegga! Den här dagen var rolig och spännande! 

Ammarnäs skola åk 4-6 

 

Morgan Andersson från ILT Inläsningstjänst var här 10 april. Vi har avtal 

med dem när det gäller inlästa böcker(läromedel och skönlitteratur). Vi får 

nu chansen att prova deras övriga tjänster med bl a studiestöd på olika 

språk (dari, somaliska, tigrinja, arabiska) kopplat till olika läromedel från 

år 1-9. Alla som inte har inlogg kan kontakta Inger Lundmark eller be en 

kollega lägga till dem. 
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Vi får prova alla ILT- tjänster fram till 31 maj. Passa på att prova och lämna 

in synpunkter till Inger så vi kan ta ställning till om vi ska köpa in tilläggen. 

Länk till deras hemsida och inloggning 

https://www.inlasningstjanst.se/ 

 

          

 

Våra SKUor (Språk- och Kunskapsutvecklare) Karin Edvinsson och Ingela 

Högberg samt samordnare för nyanländas lärande Inger Lundmark 

berättade om sina uppdrag. Alla fick träna på att tänka språk- och 

kunskapsutvecklande genom att göra one-shot-videos. Lärorikt och roligt! 

Filmerna finns till påseende i mappstrukturen. De ligger under 

Kompetensutveckling. 

               
 

 

https://www.inlasningstjanst.se/
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Elevhälsan 

Vi har lyckats rekrytera en logoped till vår verksamhet, vilket vi är stolta 

över.  Hon heter Sara Lundmark och har genomgått sin utbildning vid 

Umeå Universitet. För närvarande arbetar hon som logoped på Psykiatri 

och habiliteringsenheten i Motala. Sara kommer att börja hos oss någon 

gång under augusti månad och då får hon själv presentera sig närmare. 

Vi kommer även att teckna avtal med Holmgren och Högel AB för köp av 

skolläkartjänst. Vår skolläkare heter Anita Holmgren. 

 

Olycksfallsförsäkring  

När det gäller skolans olycksfallsförsäkring: när ett försäkringsärende ska 

rapporteras in så är det vårdnadshavare som ska fylla i och skicka in 

skadeanmälan. Om det blir aktuellt är det för ifyllandet vara bra att känna 

till en del uppgifter som kan efterfrågas på blanketten. Observera att 

uppgifterna nedan är för att fylla i blanketten för att försäkringsbolaget ska 

få rätt uppgifter - vårdnadshavare ska t ex inte själva kontakta kommunens 

kontaktperson. 

Försäkringstagarens/Kommunens namn: Sorsele kommun            
Kontaktperson hos försäkringstagaren, namn: Sigrid Lagerfelt                         
Telefon dagtid: 0952-14032                                                                                         
E-mail: sigrid.lagerfelt@sorsele.se                                              
Organisationsnummer: 212000-2585                                                        
Försäkringsnummer: SP429406  

 

Här är en länk till skadeanmälan, det går dels att göra den online och även 

att göra den på blankett: 

www.if.se/web/se/foretag/vidskada/pages/kommunolycksfall.aspx 

Försäkringsbrev samt online-skadeanmälan finns även på Schoolsoft 

under Filer & Länkar. Försäkringsbrevet bifogas i utskicket av Njalla till 

vårdnadshavarna. 

 

 

mailto:sigrid.lagerfelt@sorsele.se
http://www.if.se/web/se/foretag/vidskada/pages/kommunolycksfall.aspx
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Avslutningsvis: 

Jag, Pia Brander, slutar nästa vecka min tjänst i Sorsele. Jag har haft 

några händelserika och mycket lärorika år i Sorsele. Mina arbetsuppgifter 

kommer att fördelas ut på olika personer, både inom ledningen och på 

lärare. Jag vill tacka alla fina människor som jag lärt känna under åren här! 

 

Jag önskar er alla stort LYCKA TILL med era viktiga arbetsuppgifter inom 

utbildningsverksamheten!  

 

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


