Annelundsskolan
Rektorn har ordet
Oj vad tiden går fort! Nu har vi redan kommit in i maj och skolavslutningen närmar sig med
stormsteg, även om sommarvärmen verkat ta semester.
I år kommer vi att göra lite förändringar gällande vår skolavslutning. Vi kommer att frångå vår
tidigare rutin med gemensam avslutning med fika i Kyrkparken. Vi har diskuterat detta utifrån ett
likvärdighetsperspektiv för våra elever och bestämt att vi i framtiden kommer att avsluta läsåret
gemensamt i kyrkan och att respektive klass därefter har en kort avslutning i klassrummet. Vi ser
att en del av våra elever upplever det väldigt jobbigt att deras föräldrar inte har möjlighet att delta
i parken. Flera av våra elever har också svårt att delta i stora sammanhang och känner sig därför
otrygga i denna situation. Därför ändrar vi på detta och ger alla våra elever samma
förutsättningar för en bra skolavslutning!
Vid förra skolrådet pratade vi om rekryteringsläget och om pedagogers önskan att byta
arbetsplats. Som en del av er säkert sett har vi annonser ute på både låg och mellanstadiet och
på fritids. På mellanstadiet handlar det om två tjänster och på lågstadiet är det en tjänst som vi
ska ersätta. Vi har också en vakant tjänst på fritids och en tjänst i förskoleklass. Många av de som
arbetar på Annelundsskolan har varit här sedan skolan startade, dvs i 14 år. Att man efter flera år
väljer att gå vidare till en annan arbetsplats för att vidareutvecklas i sin profession är fullt
naturligt, även om vi som arbetar kvar på Annelund självklart kommer att sakna de som går
vidare. Michaela, som arbetat här sedan skolan startade 2005, känner att det är dags för nya
utmaningar nu när hon lämnar en årskurs 3. Michaela fortsätter sitt arbete i kommunen, men på
Ljungenskolan istället. Vi kommer såklart att sakna henne, men vi önskar henne lycka till på sin
nya arbetsplats! Vi är klara med rekryteringen för våra lärare. På mellanstadiet kommer Amanda
Ericsson och Daniel Wendel att arbeta. Amanda är välkänd och omtyckt av alla våra elever och
kollegor då hon gjort all sin verksamhetsförlagda utbildning i sin lärarutbildning hos oss. Daniel
kommer senast från Bjärehovsskolan och har tidigare även arbetat i Burlövs kommun. Daniel är
mycket omtyckt av både personal och elever på sin nuvarande skola och kommer även han bli ett
bra tillskott till vår skola. Vi återkommer med vem som ska undervisa i de olika klasserna.
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Ny lärare på lågstadiet blir Eva Rosvall som tidigare arbetat på Björkenässkolan i Löddeköpinge.
Även Eva har fått fina referenser och vi kände direkt att hon kommer att passa i vårt gäng.
Vi kommer även att delvis byta personal i förskoleklass. Marie, som är fritidspedagog har inte
riktigt känt att hon trivts med att arbeta både på fritids och i förskoleklass. Hon väljer därför att
avsluta sin anställning hos oss i samband med att läsåret slutar. Marie ersätts av Monica Holm,
som är förskollärare och som tidigare arbetat på Dösjebroskolan. Monica har många års
erfarenhet av att arbeta på både fritids och i förskoleklass och vi är glada att hon börjar hos oss i
augusti.
Vi är mycket glada att vi är klara med dessa rekryteringar och att vi har tre nya behöriga lärare
och en behörig förskollärare på plats redan vid skolstart!
På Skolrådet lyftes även frågan om hur ledighetsansökningar hanteras. Jag vill återigen poängtera
att skolplikt gäller och att vi följer Skollagens intention om att eleverna ska delta i skolans arbete
alla skoldagar om det inte finns synnerliga skäl. Detta för att säkerställa att våra elever får den
utbildning de har rätt till. Jag kan också se att ni som vårdnadshavare respekterar detta, då ni i
stor utsträckning ansöker om ledighet i samband med lov. Bra! Bifogat i detta utskick finns den
information vi skickat ut sedan tidigare gällande ledighetsansökan.
Inför hösten kommer vi att ändra sluttider för våra elever i förskoleklass och i lågstadiet. Vi har
beslutat att ha samma sluttid varje dag, för att underlätta för eleverna. Detta innebär att
förskoleklass och årskurs 1 kommer att sluta kl. 13.45 varje dag, årskurs 2 slutar kl. 14.00 och
årskurs 3 slutar kl. 14.15. Mellanstadiet slutar samma tid som tidigare, dvs kl. 14.30.
Boka redan nu in onsdagen den 28 augusti i era kalendrar! Då har vi gemensamt föräldramöte på
Korsbacka Kulturscen kl. 18.00. Precis som förra året.
Jag vill också passa på att påminna om våra stängningsdagar den 15:e och 16:e augusti. Då har
samtlig personal fortbildning och planering av verksamheten.
Tack för ett gott samarbete under läsåret. Jag hoppas vi ses på skolavslutningsdagen där ni är
hjärtligt välkomna till Korsbackakyrkan kl.10.30.
Charlotta Lilius
Rektor Annelundsskolan
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