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Rektorsbrev mars 2018 
Välkommen Susanne och Lena! 

Vi är så glada över att hälsa våra nya medarbetare Varmt Välkomna till Backeboskolan! 
Susanne började för några veckor sedan som mentor för åk 3 och lärare i arbetslag 1-3 där 
hon undervisar i svenska, so och no. Susanne kommer närmast från söder där hon har jobbat 
mycket länge på en och samma skola. I måndags var det så dags för Lenas första dag på 
förskolan. Lena har lång erfarenhet och berikar oss på många sätt men framförallt med 
utomhuspedagogik och naturkunskap. Lena går in som en extra pedagog under våren då vi 
skolar in upp emot 10 nya barn, 11 stycken 5-åringar kommer att sluta till sommaren. Till 
hösten då Lisette går på föräldraledighet har vi redan Lena på plats.  

 

Våga visa 

Under vecka 15 kommer vår förskola att granskas i den kommunövergripande 
kvalitetsgranskning som heter Våga Visa. För oss är granskningen en viktig del i vårt 
förbättrings- och utvecklingsarbete. Att pedagoger som kan verksamheten besöker oss under 
några dagar och vrider och vänder på alla stenar är så klart lite nervöst men framförallt 
mycket givande. Skolinspektionen har i sin slutrapport om förskolan konstaterat att trots att 
åtta år har gått sedan förskolan blev en egen skolform är det för mycket omsorg och för lite 
lärande i förskolan idag. Det ska bli spännande att höra hur inspektörerna från Våga visa ser 
på lärandet i vår förskola.  

 

Ny timplan ht 2018 

Det blir en ny timplan i grundskolan från höstterminen.  Huvudmannen ansvarar för att lägga 
timplanen. Backeboskolan kommer att lägga sin timplan så likt Nacka kommun som möjligt. 

 

Välmående ger resultat 

Backeboskolans fokusområde detta år är att tillsammans med Bättre Skolor jobba med olika 
moduler som belyser de mjuka värdena i skolan som leder till både välmående och resultat. 
Hittills har vi jobbat med tre moduler och går nu in i modul fyra. 

Modul nr 1 - Människan 
Denna modul handlade om motivationsteorin Self determination theory. Den innebär att 
engagemang och motivation är något som kommer ur vår strävan att få våra grundläggande 
psykologiska behov tillfredsställda, nämligen behovet av autonomi, kompetens och 
tillhörighet. Blir dessa tillfredsställda så mår vi bra och kan därmed också utvecklas och lära 
oss så mycket mer eftersom vi då är motiverade och känner engagemang.  
 
Modul nr 2 -  Mindset 
I denna modul lärde vi oss mer om fast och växande mindset och det blev tydligt att vi själva 
kan påverka och öva upp vårt mindset till att oftare vara växande. Det blev också tydligt att 
det spelar roll hur vi pratar till både elever och varandra, tex hur vi ger beröm. 
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Modul nr 3 - Värderingar och mål 
Utgångspunkten var att jobba med våra egna värderingar och förstå hur dessa påverkar oss. 
Hur en persons värderingar kan bli en inre kompass som hjälper en att göra val. Vi mår bra 
när vi gör saker som stämmer överens med vad vi tror på. Sedan har vi tittat på 
organisationens värderingar som blir vår gemensamma karta och nu står vi mitt i att hitta 
konkreta sätt att jobba vidare med värderingar och mål med eleverna. 
  
Vår nästa modul heter självtillit och aktörskap. Fokus i den modulen ligger på att se och 
kunna använda och utveckla sina styrkor. 
 
  
Lärarbrist – Lärarbehörighet 

Sverige har stor brist på behöriga lärare. I december spådde skolverket att 77.000 nya lärare 
behövs inom fem år. Andelen behöriga lärare i grundskolan ökar inte utan ligger kvar på 
samma nivå som förra läsåret, 71,4 procent. Jag är väldigt glad över att vi har lyckats hålla så 
hög lärarbehörighet på Backeboskolan trots att vi är en liten skola där ämnestjänsterna inte 
är heltidstjänster. Vi håller vi en hög lärarbehörighet på 94% i grundskolan vilket är mycket 
bra. Detta kan förstås ändras väldigt snabbt om en lärare med bred behörighet slutar och det 
blir svårt att rekrytera en lärare med samma behörighet.  

 

Prova på att läsa för Bibliotekshunden 

Under påsklovet, torsdag den 5 april, kan ni besöka biblioteket i Nacka Forum. Barn från 7 års 
ålder kan då få prova på att läsa högt för bibliotekshunden. Anmäl er till Kerstin på 
kerstin.holmberg@nacka.se 


