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Rektorsbrev april 2018 

Med anledning av nuläget på vår arbetsplats väljer jag att skriva ett kort rektorsbrev. 

Organisation 

FÖRSKOLAN 

Det känns skönt att all rekrytering är gjord, särskilt i dessa tider av stor förskollärarbrist. Den 

personal som finns idag består även i höst och Lisette går på föräldraledighet. I samråd med 

personalen har vi fördelat pedagogerna till varsin avdelning i organisationsschemat. Alla 

pedagoger kommer ändå att jobba med alla barn både från morgonen och under eftermiddagen 

men även utifrån sina kompetenser.  

Det är viktigt utifrån barnens och pedagogernas perspektiv att hålla antalet barn i grupperna på 

en nivå där utbildning, trygghet och välmående kan hålla en hög nivå. Skolverket lämnar 

riktlinjer och statistik att ta del av. Vi håller så lågt antal barn som det är möjligt och samtidigt 

få budgeten att gå ihop. Denna vår har vi 11 stycken 5-åringar som lämnar oss inför nästa läsår 

och vi skolar in nya barn både under våren och hösten. Vi kommer troligtvis att landa på 33 

barn på förskolan och 7 pedagoger. Dessa är Nathalie, Carina och Christina på Svalan och 

Jessica, Lena, Helen och Almaz på Tärnan.  

GRUNDSKOLAN 

Under året har hela personalgruppen (även förskolan) arbetat med arbetsmiljö och då speciellt 

med frågan om arbetsrelaterad stress. I yrken där man arbetar med människor (vård, omsorg, 

skola) kan det vara av extra stor vikt att identifiera risk- och friskfaktorer. Överlag är den 

arbetsrelaterade stressen på Backeboskolan låg men behov av förbättring finns alltid. 

Personalgruppen har identifierat och önskat olika åtgärder – några lätta att åtgärda snabbt och 

andra som kräver större organisatoriska förändringar. Backeboskolan ska vara en attraktiv 

arbetsplats där de anställda ges utrymme och möjlighet att göra ett fantastiskt arbete varje dag.  

Med anledning av detta har jag tillsammans med ledningsgruppen jobbat aktivt med denna 

fråga och vi har landat i att vi behöver göra om två tjänster så att de på ett tydligare sätt riktas 

mot arbete med eleverna.  

Den första förändringen gäller den tjänst som idag är skoladministratör, vilken ska bli en tjänst 

som lärarassistent för grundskola, fritids och förskola. Skillnaden i de båda tjänsterna återfinns 

i arbetsbeskrivningen och lärarassistenttjänsten riktas till största del mot arbete med barn och 

elever på förskola, grundskola och fritids. Detta gör, bland annat, att de tillfällen då personal 

behöver ”hoppa in för varandra” vid sjukfrånvaro, kommer att minska. 

Den andra förändringen är att kombinera ihop befintliga tjänster på ett sätt som möjliggör en 

kvalitetshöjning då vi kan anställa rätt kompetens på rätt plats. Den ena nya tjänsten kommer 

att vara en intendenttjänst där personen arbetar 60% som kock och till 40% som vaktmästare. I 

den ligger också ett breddat ansvar för systematiskt kvalitetsarbete, genomförande av 

arbetsmiljöutveckling etc. Den andra tjänsten blir en ren pedagogisk tjänst med arbete som 

samverkare i klasserna under skoldagen och som fritidshemspedagog på eftermiddagarna. 

Omorganisationen är ingen neddragning på tjänster, det är en utökning av tjänster vilket ska 

vara en förbättring sett utifrån målet att minska den arbetsrelaterade stressen på 

Backeboskolan.  

Verksamheten idag och förslag hur verksamheten ska se ut efter omorganisationen 
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Verksamheten idag Sysselsättnings 

grad idag 

Verksamhet efter 

omorganisation 

Sysselsättnings 

grad omorg. 

 

Skoladministratör 75% Lärarassistent 100% 

    

Vaktmästare + arbete i 

barngrupp 

40%+60% Intendent: kök + vaktmästare 60%+40% 

Vakant tjänst som kock 60% Fritidshemspedagog 100% 

Totalt antal tjänster 235%  300% 

 

En annan satsning med samma syfte är att vi har anställt ytterligare en pedagog utöver de 

pedagoger vi har idag. Det är en legitimerad lärare vid namn Hilde. Hon har bred behörighet 

och kommer närmast från Nacka kommun.  

Richard som arbetar som IKT pedagog och fritidshemspedagog kommer att gå vidare till nya 

utmaningar. Han har bidragit till att höja vår skolas totala IKT kompetens. Richard kommer 

inte att fortsätta inom skolans värld. Vi önskar Richard stort lycka till! 

Sedan har vi en förändring som beror på en kommande föräldraledighet för en av våra lärare, 

nämligen Eva. Hennes familj får tillökning i augusti och som vikare på skolan kommer Malin 

att arbeta. Malin är behörig, nyexaminerad och vi ser framemot att få alldeles färsk 

lärarkompetens i vårt team. 

 

 

Med anledning av att Eva ska gå på föräldraledighet har vi kommit fram till att en ordinarie 

lärare på Backeboskolan ska arbeta i arbetslag 1-3. Under de senaste åren har arbetslag 1-3 

haft några lärarbyten så vi vill skapa större stabilitet. Sofia, som till en början var tänkt som 

mentor för årskurs 4, kommer istället att bli mentor för årskurs 1.  

I 4-6 kommer alltså de erfarna och stabila lärarna Lotta och Agneta få sällskap av två 

nyanställda behöriga lärare – Malin och Hilde. Lotta och Agneta kommer att spendera en del 

tid med nuvarande åk 3, nu i vår, så att det känns tryggt, bra och spännande för eleverna att 

byta årskurs. Mentorskapet för blivande åk 4 kommer att innehas av Hilde. Hon kommer att 

hälsa på i klassen innan sommarlovet. 

 


