Annelundsskolan
Rektorn har ordet
Hej!
Vi är nu klara med vår rekrytering inför hösten och är glada över att vi har behöriga lärare
och förskollärare på alla våra tjänster. Det har framkommit att det finns en oro bland
vårdnadshavare om arbetsmiljön på Annelundsskolan, och att detta skulle påverka våra
elever negativt. Det är verkligen tråkigt, men dessa uppgifter bygger på samtal med några av
de som valt att avsluta sin anställning hos oss. Den personal som kommer att arbeta hos oss
till hösten uttrycker trivsel på sin arbetsplats och de nyanställda som träffat sina blivande
arbetskamrater beskriver att de känner sig väl bemötta och att de precis som vi, ser fram
emot att arbeta tillsammans och erbjuda era barn en god utbildning och en god arbetsmiljö.
Liv Lindberg, som arbetat hos oss i flera år, kommer att ersätta Johannes på klubben. I
förskoleklass har vi rekryterat Madeleine Malmborg, som tidigare arbetat i Lund och som
börjar hos oss den 12 augusti. Vi har också två nya resurser som kommer att arbeta hos oss,
som heter Sanna Asp och Cassandra Gustafsson. Sanna har tidigare arbetat som elevresurs i
Lomma kommun, men också vikarierat på Skönadalsskolan. Cassandra har flera års
erfarenhet av att planera och leda gymnastikgrupper i Kävlinge gymnastikförening. Både
Cassandra och Sanna kommer även att resursförstärka på fritids.
Bemanningen ser ut som följer:
Förskoleklass: Monica Holm och Madeleine Malmborg
Åk 1: Eva Rosvall, Mia Brobeck Rosberg och Rita Krassow
Åk 2: Lubica Rosberg och Liselotte Forsberg. Cassandra Gustafsson.
Åk 3: Frida Hultqvist och Caroline Hansen
Åk 4 Ma/NO: Amanda Eriksson, Sv/SO/Eng: Daniel Wendel. Sanna Asp.
Åk 5 Ma/NO: Anders Bengtsson, Sv/SO Sofie Andersson, Eng: Daniel Wendel. Liv Lindberg.
Åk 6 Ma/NO: Anders Bengtsson, Sv/SO Sofie Andersson, Eng: Daniel Wendel. Anna Lundmark.
SVA: Lubica/Liselotte
Mu: Mattias Törnell
Slöjd: Annica Hansson och Håkan Olofsson
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På fritids kommer följande personal att arbeta:
Rita Krassow, Anna Lundmark, Monica Holm, Madeleine Malmborg, Johan Cederlöf, Mattias
Törnell, Liv Lindberg, Cassandra Gustafsson och Sanna Asp.
Skolan startar den 20 augusti och jag vill passa på att påminna om våra stängningsdagar den
15 och 16 augusti. Den 28 augusti har vi vårt gemensamma möte för vårdnadshavare på
Korsbacka Kulturscen. Inbjudan kommer i augusti.
Jag önskar Er alla en skön sommarledighet, så ses vi till hösten igen.
Charlotta Lilius
Rektor Annelundsskolan
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