Informationsbrev v. 7
Personal
Katarina Rosenqvist är sjukskriven ytterligare ett tag framöver. Vikarie för Katarina är, tillsvidare, Måns
Rosenqvist som under en längre period axlat rollen på ett utmärkt sätt.
Tobias Nilsson (lärare i hem- och konsumentkunskap) ska, som tidigare meddelats, avsluta sin tjänstgöring på
Tolvåkerskolan med sista arbetsdag den 15/2.
Ingegerd Thim, lärare i hem-och konsumentkunskap, kommer att vikariera på tjänsten under resterande del av
terminen. Rekrytering av lärare, i ämnet, pågår och beräknas vara klar i god tid inför läsåret 2019/2020.

Sportlovskola 2019
Tolvåkerskolan erbjuder, som tidigare, lovskola under vecka 8. Mentorerna i resp. klass ansvarar för att
information om möjligheten till lovskola, kommit ut till berörda.
Lovskolan kommer att genomföras under måndag-onsdag, kl. 9:00 -12:00. Undervisande lärare är Anne
Svensson (lärare i matematik och No-ämnen), Patrik Tornberg (lärare i So-ämnen) samt Oscar Berglund (lärare i
So- ämnen).
Stort tack till Anne, Patrik och Oscar.

PEPP – personligt engagemang på plats
Kävlinge, Burlöv och Lomma kommun har, som tidigare meddelats, beviljats 16 miljoner kronor från Europiska
socialfonden för att driva projektet PEPP – Personligt Engagemang På Plats - för ett hållbart arbetsliv. PEPP är ett
projekt kring kompetens- och verksamhetsutveckling för hållbar hälsa och ett hållbart arbetsliv. Satsningen
omfattar medarbetare och chefer i de tre kommunerna och kommer att pågå under ytterligare ett år.
På Tolvåkerskolan startade vi upp arbetet med projektet i början av mars 2018 och har under året, så här långt,
samverkat i olika aktiviteter med inriktning ett hållbart arbetsliv.
Senaste föredragningen, den 13/2, innefattade grunderna i vad ett engagerat medarbetarskap är, för den
enskilde, för gruppen och för organisationen i stort. De frågor som varit gällande är:
– Vad innebär det att vara aktiv och delaktig i det gemensamma uppdraget och bidra till en välmående
arbetsplats?
– Vilka möjligheter har jag som medarbetare att vara delaktig och engagerad på min arbetsplats?
Sammantaget ska satsningen nå ut till eleverna och gynna lärandet, långsiktigt.

Skolråd på Tolvåkerskolan
Vårterminens andra Skolråd är planerat till den 10/4 2019, kl. 18.30. Innehåll för Skolrådet, vid tillfället, är under
planering och ämnet är; kommunikation.
Välkomna till Skolrådet den 10/4. Plats: Tolvåkerskolan, mediateket
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Tolvåkerskolan 2019 – rekrytering av ny chef/rektor
Som tidigare meddelats kommer Tolvåkerskolan att få en ny chef/rektor under vårterminen. Rekryteringen är
avslutad och ny rektor är Joakim Persson, som f.n. har sin tjänst i Markaryd. Joakim Persson hälsas välkommen
till Tolvåkerskolan och beräknas vara på plats under april månad.
I väntan på att ny rektor kommer på plats, kommer Anette Jivenius (f.n. biträdande rektor) att vara tf. rektor, på
Tolvåkerskolan. Detta gäller fr.o.m. 23/2 och några veckor framöver.

Tack för tiden på Tolvåkerskolan.
Det är snart dags för mig, Agneta Olander, att avsluta mitt uppdrag som rektor och chef på Tolvåkerskolan.
Skolan är i dag en mycket välfungerande organisation som vi, som arbetar här, tillsammans byggt upp och
utvecklat framåt och i rätt riktning, under många år.
Organisationen genomsyras idag av delaktighet kombinerad med goda grundstrukturer.
Ett stort och varmt tack till alla elever och alla medarbetare, på Tolvåkerskolan. Det finns en stor stolthet för
skolan, som alla är bärare av och har förtjänat.
Slutligen ETT STORT TACK till er, alla vårdnadshavare, för allt gott samarbete och den feed-back jag, och vi alla på
Tolvåkerskolan, fått under de gångna åren.

Agneta Olander
Rektor
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