Informationsbrev från styrelsen
Vi hoppas ni har haft en härlig påsk med gott om tid för återhämtning. Nu är
det inte så många veckor kvar på det här skolåret.
Till hösten är det återigen dags för Vibyskolan att ta in en extra 6:e klass.
Planen som kommunicerats av skolledningen är att det kommer bli två mindre,
blandade klasser, då det har fungerat väl under tidigare år. Klasserna kommer
troligen fyllas på successivt allt eftersom pedagoger och skolledning finner det
lämpligt.
I april hölls i vanlig ordning VEF’s årsstämma. Förutom genomgång av budget
och annan formalia valdes en ny styrelsemedlem, Johanna di Sivo, in i styrelsen.
Till ny ordförande valdes Martin Dahlstrand, som tidigare suttit som vice
ordförande under ett flertal år. Som vanligt kan man läsa mer om styrelsens
arbete, samt en kort presentation av varje styrelsemedlem under VEF
sektionen på Vibyskolans hemsida. Protokoll från årsstämman finns tillgänglig
för medlemmar i Vibyskolans reception. Nytt för i år är att den nya styrelsen
måste godkännas av Skolinspektionen som en del av att höja kvalitén på alla
skolor i Sverige.
Vi från styrelsen vill passa på att framhäva det arbete som skolledningen gör
med att rekrytera kompetenta lärare till Vibyskolan. Skolan har genom en
medveten strategi prioriterat rekrytering av behöriga lärare och därmed landat
med en väldigt låg andel obehöriga lärare, både i relation till Sollentuna
kommun och andra friskolor i kommunen. I skrivande stund har Vibyskolan
endast 26% obehöriga lärare (92% legitimerade), medan för kommunen var
motsvarande siffra (2017/2018) 34%, samt för friskolor i kommunen
(2016/2017) 42,5%, enligt Skolverket.
Sedan årsskiftet har vi fått en ny biträdande skolledare, Annika Ekman, som
närmast kommer i från Maria Elementarskola där hon arbetade som rektor.
Annika kommer att lägga fokus på de tidigare årskurserna, medan vår rektor
lägger mer fokus på de äldre. Vi önska Annika varmt välkommen till Vibyskolan
och ser fram emot ett gott samarbete!
Vi önskar er en riktigt härlig avslutning på skolåret!
Martin Dahlstrand
Ordförande VEF
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