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Hej alla!
Skolchefen informerar
Sparbeting
Som ni säkert alla känner till är 2018 och kommande år mycket tuffa för oss ekonomiskt inom
barn- och utbildningsverksamheten. När vi nu fått första kvartalsrapporten inser vi att våra
ansträngningar att spara, trots många stora behov inom våra verksamheter, inte räcker till för att
klara den ekonomiska tilldelning som våra politiker gett oss 2018. Vi kommer därför från och med
nu inte tillsätta vikarier (gäller korttidssjukskrivningar) för elever från högstadiet, gymnasiet och
vuxenutbildningen. I första hand kommer våra assistenter få bidra med sina kompetenser när
lärare är sjuka, men i situationer där det av olika anledningar inte går att frångå sitt ordinarie
uppdrag får eleverna alltså arbeta på egen hand utifrån den pedagogiska planeringen som finns i
Schoolsoft. Vi är väl medvetna om att denna lösning inte är ultimat men vi måste rätta mat efter
”massäck”. Detta ”vikariestopp” kommer gälla terminen ut då vi kommer göra en gemensam
utvärdering i samband med övriga sammanfattningar av läsåret.
Skolinspektionen
Nu är snart Skolinspektionens tillsyn av Vindelälvsskolan, förskolan/fritidsverksamheten och
Vuxenutbildningen klar. Det har varit många intressanta reflektioner från både lärare, elever och
oss som rektorer, förskolechef och skolchef genom inspektörernas frågeställningar och insyn i
våra verksamheter. Vi kommer om ca 1 månad få de rapporter från Skolinspektionen som
kommer påtala vilka brister i våra verksamheter vi måste åtgärda. Tyvärr jobbar Skolinspektionen
inte längre med positiv feedback. Detta innebär att allt det fantastiska arbete som vi tillsammans
gör i våra barn- och utbildningsenheter dagligen inte kommer påtalas - viktigt att vi tänker på det
när vi får rapporten.
Tjänstefördelning och schema inför nästa läsår 18/19
Vi jobbar för fullt med tjänstefördelningen och schemat för samtliga skolenheter inför läsår
18/19. Det är ett stort arbete då tjänstefördelningen inte tidigare inte gjorts i
schemaprogrammet Novaschem. Det arbete vi gör nu kommer bidra till betydligt tydligare och
enklare arbete kommande år. Våra ambitioner är att vara klara före SUU (social- och
utbildningsutskottet) den 31/5. Vi har försökt ta hänsyn till gjorda önskemål från er i personalen
men tyvärr går det inte att tillgodose allt och alla, men så här långt känner vi oss nöjda. Som vi
tidigare lovat ska alla ha en tjänstefördelning och schema före ni går på sommarferie. Vi
påminner dock om att schema är ett levande dokument som alltid kan komma att ändras p g a
ändrade omständigheter.
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Brev till rektor
Vilka duktiga elever vi har som enligt mycket god etikett väljer att framföra sina åsikter!
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Personal
Den globala skolan
Globala skolan för hållbar utveckling är en organisation som öppnar möjligheter till skolutveckling
genom lärande för hållbar utveckling. Skolutvecklingen sker genom seminarier, konferenser,
workshopserier och kommunsamarbeten.
Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå för
fantastiska sker till år 2030
 Att avskaffa extrem fattigdom
 Att minska ojämlikheter
 Att lösta klimatkrisen
 Att främja fred och rätt visa.

En stor del av Globala skolans insatser är kostnadsfria och gäller alla skolformer.
Är du som pedagog eller arbetslag intresserad av något samarbete med Globala skolan kan du/ni
kontakta erika.aberg@denglobalaskolan.se
Medarbetarenkät
Som ni förhoppningsvis redan uppmärksammat så är nu medarbetarenkäten utskickad med sista
svarsdag 18 maj. Vi hoppas att alla svarar på enheten. Enkäten kommer att sammanställas och
återkoppling kommer att se innan terminens slut.
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Nyanländas lärande
Värdegrundsdagarna 18/5 och 8/6
Vi planerar just nu inför de två värdegrundsdagarna som kommer genomföras här i vår. Vi alla är
överens om att de mjuka värdena tolerans, samverkan och förståelse är viktiga. Vi vill under
dessa dagar lära känna varandra bättre helt enkelt - elever, vårdnadshavare och personal.
Eleverna från åk 6 upp till Älvbrinken tillsammans med skolpersonal och föräldrar kommer att
delas upp i mindre grupper för att under dagen genomföra flera roliga och varierande aktiviteter.
Program för dagarna kommer inom kort att läggas upp på SchoolSoft. Vi hoppas att många
vårdnadshavare har möjlighet att delta under dessa dagar och för att underlätta med logistiken
meddelar/kontaktar man Anette Edvardsson, (anette.edvardsson@sorsele.se, 076-117 68 34) för
gruppindelning och mer information. Tiderna (personal/vårdnadshavare) är prel. 08.15 – 14.00
båda fredagarna.
18/6 ”Kick off, off” med hela utbildningsverksamheten <3
Projektet Nyanländas lärande går mot sitt slut och planeras att slutredovisas innan den 30 juni
2018. Vi kommer under denna dag tillsammans med personalen i utbildningsverksamheten att
summera projektet Nyanländas lärande. Mer information och program är på gång men ni kan
redan nu börja se fram emot denna ”avslutningsdag”.

Förskolan
Nu är det slutspurt för basutbildningen för barnskötare och måndagen den 21 maj är det
avslutning med pompa och ståt på Lärcentrum!
Vecka 21 är det kulturvecka i Sorsele och i år är temat dans. Förskolan tjuvstartar redan på
förskolans dag torsdag den 17 maj med dans hela dagen!
Nu har sista dagen för inlämning av semester passerat och det är viktigt att ni som inte lagt in
semester eller schema för sommaren gör det så fort som möjligt. Ändringar i barnens schema ska
omedelbart läggas in på Tempus eller meddelas personalen så vi kan planera bemanningen i
sommar.
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Grundskolan
Friends
Vi har valt att samarbeta med organisationen Friends för att utveckla vårt likabehandlingsarbete.
Med forskning som grund arbetar Friends med ”hela skolan” vilket innebär att all skolpersonal
och ledning, samt elever och föräldrar involveras. Friends ger kunskap och verktyg så att de som
arbetar med barn och unga blir bättre rustade att arbeta mot mobbning och kränkningar. Under
maj månad samlas enkäter in för kartläggning och representanter från Friends kommer även att
träffa elever och skolledare. Personal- och mentorsutbildningar kommer att ske under september
månad.

Fritids
Under läsåret 18/19 kommer Marie Långberg fortsatt vara rektor för fritidshemmen i kommunen.
Nu har sista dagen för inlämning av semester passerat och det är viktigt att ni som inte lagt in
semester eller schema för sommaren gör det så fort som
möjligt. Ändringar i barnens schema ska omedelbart läggas in på Tempus eller meddelas
personalen så vi kan planera bemanningen i sommar.
Tisdag den 8 maj firar vi Fritidshemmens dag!

Heléne, Anita, Patric, Henrik, Marie, Melker
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