Rektorsbrev december 2018
December – vilken underbar månad. I skolans värld njuter vi av ljus, ljusslingor, vackra
sånger, hantverk och en massa hårt skolarbete för att bli klar med allt innan jullovet. Idag har
jag sett treornas luciatåg, tillsammans med vårdnadshavarna i årskurs 3, och det var magiskt,
precis som vanligt.
Meetup
Trots allt mys i december blickar vi redan mot 2019. Onsdag den 16 januari går Backebo
Meetup av stapeln. Vi är stolta, glada och förväntansfulla över att få berätta och visa för er
hur vi arbetar på Backeboskolan. Förra året blev vi faktiskt lite besvikna då få av er valde att
komma. I utvärderingarna vi fick efteråt uttryckte många att det var en fantastiskt givande
kväll. Så missa inte detta - det kommer att finnas cirka 11 olika workshops att välja på. Varje
pass är 25 minuter. Och så gott fika och mingel såklart!
Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå och huvudmannanivå
Dokumentationen för det systematiska kvalitetsarbetet bifogas denna dag i kalendern. Det
systematiska kvalitetsarbetet sker både på enhetsnivå, där all personal är delaktiga och
rektor är ansvarig samt på huvudmannanivå där styrelsen är ansvarig.
Köksrenovering och utomhusmiljö på förskolan
På måndag får vi flytta in i vårt nyrenoverade kök på förskolan som numera också har en
fettavskiljare. Kring mars månad påbörjas även arbetet med vår utemiljö för att bli en giftfri
sådan, det blir inte bara giftfritt utan också väldigt fint.
Personal
En av tre rekryteringar är klara inför vårterminen. Vi har anställt en fritidspedagog och
samverkare till förskoleklassen. Lisa kommer inte till oss förrän i mars, eftersom hon har
uppsägningstid på sin nuvarande arbetsplats. Fram till dess ska vi hitta en vikarielösning.
Vi har inte kunnat rekrytera en ny lärare då vi endast fick en sökande som sedan hoppade av.
Vi kommer att fördela undervisningen mellan de tre legitimerade lärarna vi har i arbetslag 4–
6 och komplettera med samverkare.
Vi ska också få en intendent på plats till januari. Vi har tre sökanden men är ännu inte klara
med processen. Intendenten kommer att arbeta som lunchkock samt som vaktmästare
resterande del av dagen samt under lov. Intendenten kommer att ha ansvar för vårt
systematiska miljöarbete samt ansvar för byggnadsplanen, vilket är en mycket utvidgad roll
om man jämför med den vaktmästartjänst vi hade tidigare.
Dilemma
Jag har ett dilemma som jag skulle vilja få höra era tankar kring.
Jag har under en tid erbjudit lunchpromenad för några elever åt gången med mig och min
hund. Det är mysiga promenader där vi pratar och skrattar. Vi går inte särskilt långt. Dessa
promenader har blivit väldigt uppskattade och det är ett fint tillfälle för mig att knyta kontakt
med eleverna. Jag respekterar det fullt ut om någon inte tycker att det är lämpligt att deras
barn går med mig, utanför skolområdet, vilket en familj nu har signalerat. Detta har nu gjort
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att jag känner mig osäker på att gå på fler promenader. Jag saknar promenaderna och vad jag
får höra av elever så är önskan stor om att det snart ska bli deras tur att ta en promenad. Jag
tycker att det blir för svårt att hantera denna aktivitet genom någon form av godkännanden
från er vårdnadshavare. Jag vet inte hur jag ska hantera detta? Är det bra eller dåligt att jag
som rektor promenerar med eleverna? Skulle ni vilja ge mig input – kanske något som gör att
jag kan komma fram till hur jag ska göra med promenaderna i framtiden.

God jul och gott nytt år vill jag önska er alla (men vi ses ju på fredag kl.16.00 i Boo kyrka)!
Jessica
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