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Stort grattis – Midgård slog
rekord i Qualis-granskning
Idag är sista dag
att lämna intresseanmälan för bredband på landsbygden

Det är första gången som Midgårds skola i Röstånga granskas av kvalitetsverktyget Qualis och
skolan uppnådde den imponerande summan 106,
av totalt 126 möjliga poäng. Gränsen för att bli
certifierad går vid 60 poäng och den uppnår alltså
Midgårds skola med råge – stort grattis!
– Det är givetvis mycket roligt att vi gör ett så gott resultat
och allra roligast är att alla varit med i arbetet. Elever, föräldrar och personal har varit aktiva och bidragit med engagemang och synpunkter, säger Magnus Lindkvist, rektor på
Midgård.
Qualis är ett system som innebär att man jobbar systematiskt och medvetet med att förankra och säkerställa
strategier för kvalitetsarbetet på skolan. Man arbetar sig
framåt och uppåt enligt en identifierad progressionstrappa
som är ett konkret stöd för skolan att kunna utvecklas och
bli allt bättre. Verktyget utgår från Skollagen och målen i läroplanen. De processer man arbetar med är av olika slag,
både huvudprocesser som exempelvis Kunskap och färdigheter, Normer och värden, Elevens ansvar för eget lärande
samt stödprocesser som kan handla exempelvis om Organisation eller Styrning och ledning.
Till grund för granskningen ligger platsbesök, enkäter, intervjuer samt annan information som skolledningen tillhandahåller.
– Genom att verkligen analysera de svar man får i den årliga enkätundersökningen och diskutera resultaten med
både elever, personal och föräldrar, så identifierar man gemensamt vilka områden man behöver utveckla för att bli
bättre, berättar Magnus Lindkvist.
Huvudgranskaren för Midgårds skola, Kurt Westlund, är en

Anmäl dig till
Företagsfrukost

När: Onsdagen den 8 februari, kl. 07.15-09.00
Var: Fullmäktigesalen, Svalövs kommunhus
Program
07.15 Företagsfrukost och mingel
08.00 Birgitta Jönsson och Katarina Borgstrand hälsar
välkommen
08.10 Företagsinformation
08.20 Dagens ämne
09.00 Avslutning med utlottning av priser
Dagens ämne – Socialt företagande
Svalövs kommun ska under 2017 göra
en jättesatsning på företagsklimatet
och påbörjar under våren utbildningen
Förenkla helt enkelt. Hör Thomas Forslin, SKL, berätta om utbildningen som
vill ge ökad förståelse och insikt om
företagens situation, vägar till smidiga
och rättssäkra företagskontakter och
myndighetsutövning. Han kommer också tipsa om hur kommunen tillsammans med företagen kan utveckla Thomas Forslin.
Svalöv till en ännu bättre plats att bo,
leva, verka och driva företag på. Välutbildade, företagsvänliga och inspirerade tjänstemän tillsammans med utvecklingsorienterade företagare kan bara resultera i ett bättre
Svalöv.
Anmäl dig till:
Katarina Borgstrand, 0418-47 53 20,
katarina.borgstrand@svalov.se
Magdalena Szalay, 0418-47 50 73,
magdalena.szalay@svalov.se
Vi behöver din anmälan senast den 6 februari.
Varmt välkommen!

Bor du på landsbygden i Svalövs kommun och är
intresserad av bredbandsfiber? Då är ditt visade
intresse viktig!
Klass Njord, årskurs 6, Midgårds skola är stolta och glada
över det fantastiskt fina Qualis-resultatet.
erfaren granskare som har genomfört många granskningar,
bland annat av Svalöfs gymnasium som uppnådde ett resultat om 103 poäng. Resultatet på Midgård är ännu bättre.
Kurt Westlund har aldrig tidigare satt en så hög poäng, meddelar han utbildningsförvaltningen.
– Vad är det ni gör med ert systematiska kvalitetsarbete i
Svalöv som leder till ni lyckas så bra? undrar Kurt Westlund.
På den frågan svarar vi att kvalitetsarbetet är systematiskt
och väl förankrat på alla nivåer i vår organisation och att alla
därför jobbar mot samma mål, från eleverna i klassrummet,
via lärare och skolledning till förvaltningen som har det övergripande ansvaret.
– Genom att satsa på utvecklingsområden och kompetensutveckling som är tydliga delar i ett sammanhang och som
känns meningsfulla, blir resultatet bra, menar Roland Tufvesson, t.f. utbildningschef.
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– Ditt intresse är viktig för den redovisning som Svenska Stadsnät gör för
att kunna söka statliga medel för just
utbyggnad av bredband på landsbygden. Därför rekommenderar Svalövs
kommun att alla som bor på landsbygden anmäler sitt intresse för bredband,
säger Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Observera att intresseanmälan inte är bindande utan enbart till för att mäta graden av intresse.

Sista anmälningsdag 1 februari!
Du göra din intresseanmälan på:
svenskastadsnat.se/intresseanmalan/
För mer information, kontakta Svenska Stadsnät på:
Tel: 020-10 00 95
E-post: info@svenskastadsnat.se
Webb: svenskastadsnat.se

Polisens mobila kontor

Här får du råd och tips och det går också bra att
få hjälp med att lämna in anmälningar. I stort sett
kan du göra samma saker som i en vanlig polisreception.

Här finns vi:

Vecka 6:
Måndag 6/2:
Förmiddag, Teckomatorp
Eftermiddag, Röstånga

Tisdag 7/2:
Förmiddag, Svalöv
Eftermiddag, Kågeröd

Det kan ske ändringar i schemat i de fall något akut
händer som medför att polisen måste omprioritera
sina resurser.

Ledsagare och
kontaktpersoner sökes

LSS-enheten söker ledsagare och kontaktpersoner till personer med någon form av Utvecklingsstörning/Funktionshinder.
Ledsagare
Att vara ledsagare innebär att man ska underlätta för den
enskilde att ha kontakter med andra, att delta i samhällslivet
eller komma ut på en promenad. Ledsagaren kan också behövas för att besöka läkare, tandläkare eller distriktsköterska. Som ledsagare är du timanställd.
Kontaktperson
Kontaktpersonen blir en vän man kan prata med och som
också kan följa med på aktiviteter av olika slag. Som kontaktperson har du ett månadsarvode och en omkostnadsdel
som ska täcka för aktiviteter och resor.
Är du intresserad eller känner du någon som du tror skulle
passa, vänligen kontakta:
Pia Fredriksson, enhetschef LSS, Tel: 0418- 47 53 09
E-post: pia.fredriksson@svalov.se
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