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Rektorsbrev januari 2019 
Nu är vårterminen här och tro det eller ej men denna morgon kvittrade 
vårfåglarna.  

- Varför är skolan stängd precis när den har varit stängd under jul och 
nyår, frågar ofta mina vänner mig.  

Jag tänkte att ni kanske också funderar över det? Under pågående termin 
finns det begränsad möjlighet för fortbildning och gemensam planering då 
lärarna har sitt huvuduppdrag på förmiddagarna, fritidspersonalen sitt 
huvuduppdrag på eftermiddagarna och förskolepedagogerna har sitt 
huvuduppdrag hela dagen. Gemensamma studiedagar möjliggör 
gemensam fortbildning som är nödvändig för oss. Det kan handla om allt 
från brandsäkerhet, hjärt- och lungräddning till att planera gemensamma 
aktiviteter mellan de olika verksamheterna. Eftersom man som 
vårdnadshavare alltid har rätt till omsorg så löser vi det så bra som möjligt 
samtidigt som vi vill att all personal ska vara med på fortbildningen, lite 
trixigt är det J 

 

Personal 

Vi startar vårterminen med full personalstyrka om än lite anpassad eftersom 
vi inte lyckades rekrytera en lärare som ersättare för Agneta som kommer 
att sluta i arbetslag 4-6. 

Jimmy  - började redan i slutet av december och han är lärarassistent. Det 
betyder att han finns ute i alla verksamheter och jobbar med uppdrag efter 
de behov som finns kopplat till barn och elever.  

Jonas - har jobbat hos oss som kock i närmare två år tidigare. Nu är han 
anställd som intendent med ansvar för kök och fastighet. Flera av er känner 
säkert igen Jonas och vet att han är min man. Eftersom det inte ska bli en 
jävlig situation vid lönesättning kommer föreningens ordförande att vara 
bisittare i dessa situationer. 

Lisa – nyanställd som samverkare och fritidshemspedagog. Hon går på sin 
tjänst i mars. 

Malin - har ett vikariat hos oss under vårterminen. Hon kommer under 
januari och februari månad att jobba på fritids och som samverkare i 
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förskoleklass tills Lisa är på plats. Därefter kommer Malin att vara co-teacher 
på skolan, vilket betyder att vara ytterligare en pedagogisk resurs där det 
behövs. 

De kommer att presenteras i tur och ordning hemsidan  

 

Backebo MeetUp 

Nästa onsdag, den 16 januari, hoppas jag att vi ses på Backebo MeetUp. 
Jag hoppas att ni har läst programmet och kanske känner ni som jag, hur 
ska man kunna välja bland alla dessa intressanta workshops? Förutom alla 
intressanta workshops så kommer också Anna och Philips lärarpodcast att 
finnas på plats för att podda om hur Backeboskolan har utvecklat sina 
föräldramöten. Det ska bli så kul, jag förväntar mig att ni alla kommer. 
 

Tillsyn förskolan 

Precis innan vi gick på julledighet fick vi beslutet för den regelbundna 
tillsynen som kommunen gör för alla fristående förskolor Samtliga krav och 
lagar uppfyller vi tillfredsställande. Man kan få både anmärkning och 
föreläggande men något sådant fick vi inte. Ni kan läsa rapporten i dess 
helhet på hemsidan.  


