Rektors månadsbrev augusti - september 2014
Välkomna till det andra läsåret med Värmdö Skärgårdsskola.
Ännu ett spännande läsår tar sin början. Vår skola med fyra avdelningar har en lång obruten
skolverksamhet att falla tillbaka på, 1837 startade den första skolan i området - på Nämdö. Nu ser vi
tillsammans till att skolverksamheten fortsätter för hela vårt rektorsområde

Lärarbristen sätter spår i VSS.
Vårterminen avslutades med att vi annonserade fem vakanta lärartjänster. Annonsen gick ut i DN,
som en samlingsannons för alla vakanta lärartjänster i Värmdö, ett drygt 30 tal. När ansökningstiden
var slut var resultatet magrare än någonsin. Därför har vi haft ett svårt pussel att lägga inför
skolstart. VSS styrka är dels att vår organisation är tillräckligt stor för att möjliggöra alternativa
lösningar, dels att vi har en stor erfaren lärarkår som kan ställas om när det krävs. Så har vi nu gjort
på flera håll. Dessutom har sista veckans rekryteringar skapat fler långsiktigt trygga lösningar. Till slut
känner sig rektor mycket nöjd med den organisation vi nu ställer upp i terminsstarten.

Djurökampen den 2 september.
Gör vad Du kan för att medverka vid ditt barns sida vid detta tillfälle. Just samarbetet om
gemensamma uppdrag har stor betydelse för att svetsa samman vår skola. För andra året är det våra
samarbetspartners, Mia och Anna på Fyrhuset, som driver projektet med glans. En förändring från
förra året är att rättningspausen efter uppdragstiden används till fritt mingel istället för
föräldramöten. Följ ett gott råd och boka in denna familjehändelse i din kalender.

Generationsskifte i VSS skolledning. Vi hälsar den nya skolledningen välkommen.
Pensionsavgångarna i VSS skolledning är dramatiska denna termin. Terttu Metso har varit med i
skolledningen under de senaste 18 åren och har totalt 32 år på Djurö skola som lärare/bitr. rektor
/SYV. Hon avslutar sin tjänst den sista augusti. Hon tillhör dem som säger till våra nuvarande elever
att ”jag var även din mammas /pappas lärare”.
Själv tackar jag för min tid och avgår från rektorstjänsten den 18 oktober. Jag hann dock, i jämförelse
med Terttu, " bara" inleda mitt 19:de skolår i Djurö -Skärgården innan pensioneringen .
Vår nya biträdande rektor efter Terttu heter Mari Isacson. Hon har redan inlett sin tjänstgöring. Mari
har tre stora ansvarsområden i sin tjänst; Djurös mellanstadium och högstadium och samtliga öavdelningar inklusive deras förskolor. Hon kommer närmast från en rektorstjänst inom Hermods
gymnasieskola
Vår nya rektor heter Lena Möllersten och kommer närmast från en rektorstjänst i Danderyds
kommun. Lena börjar den 29 september men övertar rodret den 18 oktober, efter tre veckors
introduktion.

Terminens första föräldraråd den 22 september kl 18.00.
Föräldrarådets betydelse kan inte underskattas. Under många år har vi haft ett väl fungerande
föräldraråd som utgjort ett betydelsefullt stöd till skolan. Nu bygger vi det framtida rådet. Anmäl dit
intresse på det kommande föräldramötet. Den 22/9 är det dags att forma årets upplaga och Per
Bernhardsson, som varit vår samordnare under de tre senaste åren, har annonserat sin avgång, så
den platsen är ledig.

Fjärrundervisningen - Ett VSS projekt i framkant.
Från och med denna höst har ö-avdelningarnas elever i åk 6-9 två heldagar på Djurö, torsdag och
fredag. Avsikten är att alla elever som betygsätts ska göra det på likvärdiga grunder. Det innebär att
de ska följa samma kursplanering i varje ämne och därmed ha likvärdiga förutsättningar att klara de
nationella proven och få en rättvis betygsbedömning med VSS-mått mätt.
För att göra detta möjligt måste verktyget fjärrundervisning , bli betydligt skarpare än under det
gångna året. Därför är vi väldigt glada över de projektmedel vi fått från och med denna hösttermin på
totalt 350000 kr. Stefan Edström är vår projektledare och vår IT- tekniker Tizi Zambon avsätter 20 %
av sin tjänst till projektet.
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