Informerar

Studiedag med tema fördomar
och kulturkrockar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Öppet Hus på daglig
verksamhet Garvaren

Den dagliga verksamheten på Garvaren bjuder
in till Öppet hus för att visa upp sitt arbete med
sociala tjänstehundar.
När: onsdag 16 maj kl 10.00-14.00
Var: Garvaren, Garvaregatan 4, Teckomatorp

Det blir hunduppvisning,
invigning av nya hundgården,
försäljning av egenproducerat
och grillad korv till självkostnadspris.
Varmt välkommen!

Onsdagen den 25 april arrangerade utbildningsverksamheten i Svalövs kommun en studiedag för
pedagoger och personal inom grundskolan. En
studiedag med fokus på fördomar, kulturkrockar
och människomöten.
Syftet med föreläsningen var att öka förståelsen för kulturella
skillnader, vikten av ett bra bemötande och hur vi skapar en
inkluderande och öppen kultur för alla. Något som föreläsaren Charbel Gabro från Integrera Flera förmedlade på ett
humoristisk, berörande och allvarsamt sätt.
– Att samla en stor skara lärare, pedagoger och skolpersonal
i flera timmar för att lyssna på en utomstående är utmanande för alla. Min uppgift är att röra om, provocera och ge
andra tankesätt på hur det skulle kunna vara, säger Charbel
Gabro.
Studiedagen var indelad i två föreläsningspass för de
cirka 230 medarbetarna som deltog och det bjöds på tankeväckande provokationer, samarbetsövningar och berörande
människomöten.
– Det var en väldigt bra föreläsning med varierat upplägg
som berörde på ett genuint sätt. En av mina pedagoger bjöd
dessutom in Charbel till sin klass dagen efter, något som

blev väldigt uppskattat av eleverna, säger Gunilla Persson,
rektor på Parkskolan i Teckomatorp.
Deltagarna fick skriva ner en tanke som de tog med sig från
föreläsningen och de mest framstående funderingarna visade sig vara vikten av förståelse av varandras skillnader,att
inget är rätt eller fel utan bara olika sätt samt att vi måste
våga mer, våga fråga, våga dela, våga mötas och våga
prata.

Anhörigföreläsning:
Temakväll "In i dimman"
Demenssjukdom - vad är det?

Demenssjuksköterskan förklarar, tipsar och ger goda
råd. Föreläsningen har ett anhörigperspektiv.
När: torsdag 17 maj kl 18.00-19.30
Var: Solgården, Felstadsvägen 1, Svalöv
Anmälan: senast den 15 maj till anhörigsamordnaren,
tel 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se
Utbildningsverksamheten vill tacka Charbel Gabro för en
väldigt lyckad föresläsningsdag, alla åhörare för deras deltagande och Heleneborgsskolans kök för fika och lunch under
dagen. Stort tack!
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Tillträde förbjudet på södra
BT Kemi-området

På förekommen anledning vill projektledningen för
BT Kemi Efterbehandling göra klart att det inhägnade
området söder om järnvägen i Teckomatorp, som också
är det gamla BT-Kemi-området, är förbjudet att beträda
för obehöriga.
Området är att jämställa med en byggarbetsplats och
det innebär skaderisker för den enskilda person som
vistas här.
Vid frågor, kontakta
projekledare David Bohgard, 0418-47 53 93

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 polis-reception.
Under vecka 19-21 har polisen uppehåll i verksamheten
med mobila kontoret, dock med undantag för den 16/5.

Var hittar du det mobila kontoret?

I Röstånga och Svalöv finns det vid respektive orts ICAbutik. Onsdag 16/5 vecka 20 finns vi i Röstånga under
förmiddagen och Svalövs tätort på eftermiddagen.
I det mobila kontoret kommer också Jan Zielinski (S),
kommunstyrelsens ordförande, finnas med för att prata
och diskutera med kommuninvånarna.
Från och med vecka 22 är schemat för mobila kontoret
åter som vanligt. Schema finns på www.svalov.se.
Välkomna!
Det kan ske ändringar i schemat i de fall något akut
händer som medför att polisen måste omprioritera
sina resurser.
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