
DETTA HAR HÄNT 

ÅR 2016

SKOLA - BARNOMSORG - KULTUR - FRITID



MYCKET HAR HÄNT UNDER ÅRET. 

Människor har kommit till vår kommun från världens alla hörn. För att alla ska känna sig välkomna måste skola 
och barnomsorg vara öppen och tillgänglig när det gäller språk, undervisningsmaterial och ett varmt be-
mötande.

För att möta vårens behov bedriver skolan nu själv studiehandledning, kartläggning och modersmåls-
undervisning. Det har även fötts många barn i vår kommun. Att barnkullarna växer innebär att förskolan växer, 
men även att vi måste fortsätta att planera för parallellklasser. Vi hoppas att alla nya Doroteabor ska trivas i vår 
verksamhet.

Förskolan har trots stort tryck kunnat erbjuda alla föräldrar som sökt plats i tid. Vår förskolepersonal har fortsatt 
utbildningen om språklig medvetenhet som hålls av specialpedagogiska skolmyndigheten. Två i personal-
gruppen har även påbörjat en utbildning i samiska. Det känns roligt att kunna möta barnen på deras hem-
språk som komplement till den språkstödskompetens som inköpts. Även våran förskolechef har under året 
gått en utbildning för att bli en ännu bättre ledare.

I år satsade skolan på förstelärartjänster. 
Många kommuner har provat detta innan oss och vi tror att 
det kommer hjälpa lärarna att lära av varandra. Förstelärarna 
ingår även i skolutvecklingsgruppen som skapades i år. På 
grundskolan har vi även en grupp med pedagoger från alla 
årskurser som jobbar med modern teknik i undervisningen 
exempelvis datorer. Alla elever från årskurs 6 till 9 har nu en 
egen dator och både elever och personal måste bli duktiga att 
använda dom på rätt sätt. 

Elevhälsan har under året blivit starkare och vi har nu ett 
tydligt ledningssystem för den medicinska delen av elev-
hälsan. Det känns tryggt att vi nu har alla professioner som 
lagen kräver i vår elevhälsa.

Syv har under året jobbat med att upparbeta rutiner och metoder för att möta det kommunala aktivitets-
ansvaret. Våran Syv jobbar viss del av sin tid på grundskola, viss del av sin tid på vuxenutbildning och viss del 
av sin tid med det samarbete vi har med Arbetsförmedlingen. Detta samarbete kallas DUA. 

På Komvux erbjuder vi utbildningar på grundläggande och gymnasialnivå. 
Vi har även yrkesutbildningar och under året bedrevs undersköterskeutbildning tillsammans med Strömsunds 
kommun. Yrkesutbildningar har även erbjudits inom nätverket Västerbottens Vux. Dessa utbildningar planeras 
i samråd med Arbetsförmedlingen. 

När det gäller SFI är flaggskeppet projektet ”Natur för alla”. Många kommuner i vårt grannskap har visat intres-
se för hur vi arbetar med att blanda språkträning med praktiska kunskaper om skog och natur. Det är mycket 
glädjande att få vara det goda exemplet i regionen. 

Särvux erbjuds i samarbete med Vilhelmina och under 2016 har Särvux inneburit kursen dans och teater. 

OPÅVERKBARA HÄNDELSER

Utbildning i svenska för invandrare är inte längre en egen skolform utan ingår i Komvux. Den som har på-
börjat en utbildning på en grundläggande nivå eller svenska för invandrare måste under 2016 även erbjudas 
studie- och yrkesvägledning. Individuell studieplan skall även omfattas av vuxenutbildning. 
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Vårat bibliotek har under 2016 fått jobba hårt med det nya 
nationella klassificeringssystemet. Under året har bok-
utlåningen hållit en hög nivå och utlånet av barnböcker var 
under 2016 högst i landet. 

Biblioteket har ett stort utbud av roliga läraktiviteter. Under 
året har vi haft författarbesök, lovaktiviteter och många intres-
santa föreläsningar med bland annat samiskt tema. 

NÄR DET GÄLLER DOROTEAS FRITIDSAKTIVITETER 
SPELAR VÅRAT MEDBORGARHUS EN NYCKELROLL. 

Under 2016 har vi utökat samarbetet med lokala företag och föreningar och 
på så vis kunnat erbjuda företag  med flera som vill att hålla i föreläsningar, 
utbildningar och möten på Medborgarhuset. Andra samarbeten är Maj-
blomman som gjort det möjligt att barn har fått se på bio med lite godis helt 
gratis.

På Medborgarhuset har under 2016 ett nytt passersystem införskaffats, vilket 
tillsammans med den anställda gymvärden inneburit en trygg och välkom-
nande miljö även kvällstid. Vårat gym är väldigt populärt och är en del av 
fritidsverksamhetens satsning på folkhälsa. 

I juni erbjöds alla barn mellan 6-15 år som inte tagit silverfisken gratis 
simskola. Medborgarhuset har även hållit i en viktminskningsgrupp för 
anställda i Dorotea kommun och för andra året i rad anordnades Dorotea 
träningskonvent. 

Vid sidan av folkhälsan har Medborgarhuset även erbjudit aktiviteter såsom bio och fritidsgårdsverksamhet. 
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