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Rektorsbrev november 2018 

I F-3 pågår just nu temat – Sikta mot stjärnorna – hur härligt låter inte det? Det är precis så 

härligt som det låter. Jag gjorde ett klassrumsbesök i årskurs 2 och mötte där förutom 

eleverna ett härligt vuxenteam. Det var en mormor på besök, en prao-elev, speciallärare Elin 

och så mentor Susanne så klart. Det var en fantastisk lektion till innehåll och vilka härliga 

elever. De jobbade på så bra och jag blir så glad att även jag får hjälpa dem när jag är på 

besök, då känns det verkligen som att de känner mig. Att vara rektor är verkligen något jag 

tycker är så roligt, särskilt i vår verksamhet eftersom man måste hugga in i det mesta. Från 

lektionsbesökt till spika ihop möbler eller vara köksassistent på Nobelfesten som var 

temaavslut för årskurs 4-6. 

 

Kvalitetsuppföljning – processer för Backeboskolan och alla andra skolor såväl fristående 

som kommunala 

Ett av Nacka kommuns fokusområden är att alla förskolor och skolor ska hålla hög kvalitet. 

Kvalitet i en förskola/skola mäts på många olika sätt och inom många olika områden av 

verksamheten. Nacka kommun är en kommun med dokumenterat goda resultat jämfört med 

Sverige i stort. När jag var på möte förra veckan med alla chefer för Nackas förskolor och 

skolor fokuserade vi på det arbete vi måste göra för att också bibehålla de goda resultaten. 

Detta gäller förstås även oss på Backeboskolan, vi har goda resultat och jobbar hårt för att 

också hålla i så att de goda resultaten består. 

Några av de uppföljningsinstrument som finns för att mäta och kontrollera kvalitet i Nackas 

förskolor och skolor. 

• Resultatdialoger med utbildningsenheten, flera per läsår 

• Genomgång och uppföljning av kvalitetsanalyser med utbildningsenheten 

• Verksamhetsbesök av utbildningsenheter  

• Observationer av utbildningen genom platsbesök av utbildningsenheten 

• Uppföljning av klagomål gällande utbildningen 

• Föräldra- och elevenkät 

• Tillsyn/inspektion av kommunen (förskolan) 

• Tillsyn/inspektion av Skolinspektionen (grundskolan) 

• Observation av förskola och skola via kommungemensamma Våga Visa 

• Skolinspektionen kontrollrättar nationella prov 

 

 

 

 

Skolval 

Nu närmar sig skolvalet för våra blivande 6-åringar. Vi har drygt 70 barn i kö som vill börja på 

Backeboskolan. Av dessa 70 barn har 16 barn syskonförtur. Alla barn med familjer som står i 

kö har fått ett utskick via brev samt mail om hur skolvalsprocessen går till.  
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Rekrytering 

Som ni redan vet har två medarbetare valt att gå vidare till nya utmaningar. Lärarbristen har 

tagit ett fast grepp om skolsverige och påverkar hela samhället. Lärarförbundet spår en 

nuvarande lärarbrist om ca 70.000 st lärare så min oro är stor att vi inte hittar utbildade/ 

behöriga pedagoger. I dagsläget har vi ingen sökande på lärartjänsten och endast en sökande 

på fritidshemspedagogtjänsten men vi fortsätter naturligtvis att jobba hårt för att lyckas fylla 

tjänsterna med kompetenta pedagoger. 

Läsa veckoinformation 

Varje vecka lämnar förskolan, grundskolan och fritids värdefull information till er 

vårdnadshavare via infomentor. Vi hoppas att ni alla går in och läser den informationen som 

ligger på fredag i kalendern i Infomentor 

Blogg 

Många av oss i personalen har skrivit ett blogginlägg och denna månad blev det min tur att 

skriva ett inlägg som handlar om hur viktigt det är att skapa relation till barnen och eleverna 

som rektor och inte bli någon som de knappt vet vem det är. 

http://www.backeboskolan.se/att-skapa-vardefulla-och-positiva-relationer-mellan-rektor-

och-elev/ 

 

Ha det gott! 

//Jessica 
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