Rektorsbrev maj 2019
När man blickar tillbaka går ett läsår väldigt fort. Samtidigt som det går fort innehåller det
massor med slit, motgångar, framgångar och glädje. Så här års blickar personalen både bakåt
vad gäller utvärderingar och uppföljning samtidigt som alla blickar framåt och börjar spåna
på nya teman och lektionsinnehåll. Det är en intensiv period men också alltid lustfylld. Vi
hinner knappt avsluta ett läsår innan vi längtar till nästa. Men självklart vill vi ha lov och
semester emellan.
Ni har fått information om diverse anmälningar som ska göras till fritids, fritidsklubb och
modersmål samt information om skolstarten, hoppas att ni har koll på det.
Detta brev handlar till största del om den organisation vi planerar inför höstterminen men
innan vi går in på det vill jag skicka ett stort Tack för arbetsinsatsen på senaste arbetsdagen.
Drygt 30 vårdnadshavare på förskola och grundskolan gjorde en enorm insats och all
personal och barn/elever är mycket glada och tacksamma.
Nu till höstens organisation, detta är en plan och av erfarenhet vet jag att det kan komma att
ändras under sommaren så det får ni vara beredda på. Bifogar ett separat dokument på
organisationen och nedan skriver jag om de största förändringarna.
FÖRSKOLAN
•

•

Nathalie går på planerad föräldraledighet i september/oktober. Vi välkomnar
hennes vikarie Majken som kommer att börja redan i augusti för att vi ska kunna
göra en fin överlämning.
Lisette som är föräldraledig väntas tillbaka under höstterminen.

GRUNDSKOLAN
•
•

•
•
•

Hilde med familj flyttar och vi har rekryterat en legitimerad lärare vid namn Linda
som kommer att kliva in som mentor för blivande åk 5 och ämneslärare i åk 4-6.
Elin som är vår specialpedagog kommer att gå vidare till nya utmaningar. Vi har inte
lyckats rekrytera någon på denna tjänst som är 50% speciallärare men däremot har
vi hittat en annan suverän lösning och det är att Agneta kommer tillbaka och
kommer att ha en delad tjänst som speciallärare och undervisande lärare.
Åsa kommer också att anta nya utmaningar och en rekrytering är igång för den
tjänsten.
Eva som är legitimerad lärare väntas tillbaka i januari.
Vi kommer att ha ett nytt upplägg vad gäller idrotten så även Jimmy kommer att
undervisa i idrott tillsammans med Magda och Håkan. För er kännedom kommer två
klasser ha idrott på måndagar klockan 8-9, två klasser kommer att ha idrott på
tisdagar klockan 8-9 och två klasser på fredagen 8-9. Vi har fått hyra den gamla och
nya hallen på Myrsjöskolan.

Vi ses på skolavslutningen som detta år hålls på skolan, ha det gott så länge!
Hälsningar

Jessica
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