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Ny förskoleavdelning
i Månsaboskolan

Årets Svalövs-
ambassadör 2019
Årets Svalövsambassadör är Röstångabon 
och deltidsbrandmannen Ola Stigmar. Till var-
dags arbetar Ola på Midgårds skola i Röstånga.

Ola startade en insam-
ling med målet att få ihop 
100 000 kronor för att stöt-
ta det arbete som World 
Childhood Foundation ut-
för. I sin ansträngning för 
att nå det  målet så lovade 
han, om det lyckades, att 
springa det 21 kilometer 
långa Göteborgsvarvet. 
Han lyckades med råge. 
När insamlingen avsluta-
des hade hela 127 882 
kronor samlats in och Gö-
teborgsvarvet klarades 
också av i fi nfi n stil med 
larmställ och komplett rökdykarutrustning. Olas fi na in-
satser har också uppmärksammats i både regional och 
lokal media.

Utmärkelsen Årets Svalövsambassadör 2019 är ett 
sätt för Svalövs kommun att visa sin uppskattning för 
insatserna som Ola Stigmar gjort för att på ett positivt 
sätt placera kommunen, Röstånga och räddningstjäns-
ten på kartan, såväl lokalt som regionalt. Han är också 
en mycket god förebild och ambassadör för andra som 
vill göra en god insats.

Utmärkelsen delas ut till Ola på Svalövsmässan, lör-
dagen den 28 september.

Stort grattis till utmärkelsen!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel             Sista ansökningsdag
� Administratör till Svalöfs gymnasium     2019-09-15
� Plansamordnare/Planarkitekt      2019-09-22 
� Personlig assistent       2019-09-30
� Skolsköterska 75 % till Svalöfs      2019-10-06
   gymnasium 
� Timvikarie vård och omsorg, LSS      2019-10-31
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

”Ursäkta röran – men vi bygger om”, skojar rektor 
Anna Hedin och biträdande rektor Ann-Sofi e Ros-
lund Petersson när de visar runt i de nya lokalerna 
i Månsaboskolan, som nu blir Svalövs tätorts se-
naste tillskott när det gäller förskola. 

Den 30 september anländer de första barnen och man är i 
full gång med att färdigställa lokalerna. Det kommer att bli 
en helt ny avdelning med plats för cirka 25 barn i åldrarna ett 
till fem. I Svalövs tätort fi nns i dagsläget förskolorna Svalan, 
Solstrålen och Norrgården, så nytillskotten blir den fjärde i 
tätorten. Den nya avdelningen ligger i Månsaboskolan och 
delar entré med familjecentralen Guldkornet.

– Att vi utökar med ytterligare en avdelning beror på att vi 
haft svårt att kunna erbjuda platser i tätorten på grund av att 
det varit många barn i kö, men nu ska vi kunna råda bot på 
det, säger biträdande rektor Ann-Sofi e.

Lokalerna som Anna och Ann-Sofi e visar runt i känns väldigt
ljusa, luftiga och ändamålsenligt anpassade till förskolans 
verksamhet. Totalt handlar det om ett stort gemensamhets-
rum och tre mindre verksamhetsspecifi ka rum som består 
av ateljé och verkstad samt vilorum. Ytterligare utrymmen i 
lokalen är ett personalrum samt ett mottagningskök som tar 
emot maten som serveras till barnen.

Hur många pedagoger kommer att arbeta här?
– Inledningsvis kommer det att vara en förskollärare och 

en barnskötare, men om det blir 25 barn här så kommer vi 
att vara upp till fyra pedagoger, berättar rektor Anna Hedin.

I nuläget är arbetsnamnet ”Månsabo förskola” men försko-
lan kommer att få ett nytt namn och man planerar också en 
invigning för barn, föräldrar och allmänhet. 

– När vi väl är riktigt igång med verksamheten så ska vi 
också planera in en offi  ciell invigning. Vår förhoppning är att 
detta blir senare i höst och innan jul, säger Ann-Sofi e.

Varför har man valt att placera förskolan i just dessa 
lokaler?

– Närmiljön här är helt fantastisk. Vi har naturen runt knu-
ten. Hela området med Linåkerskolan, Helenborgshallen 
och Heleneborgsskolan ger bra förutsättningar att göra bra 
saker och att vistas i en bra naturmiljö med barnen. Sedan är 
det inte mycket trafi k i närheten av skolan heller, vilket också 
är en stor fördel, säger Anna Hedin.

När det gäller utemiljön så berättar Anna och Ann-Sofi e att 
det så småningom också kommer att bli två inhägnade ute-
platser för barnen att vistas i. Det blir en yta precis utanför 
avdelningens fönster och en lite större lekplats vid grönom-
rådet som angränsar till Linåkerskolan. 

Hur känns det nu så här veckorna innan de första bar-
nen kommer? 

– Det känns fantastiskt spännande och det kommer att bli 
jättebra. Vi är redo och nu väntar vi på barnen, säger Anna 
Hedin.

Och Ann-Sofi e instämmer också:
– Jag som är på familjecentralen i vanliga fall tycker att det 

ska jättekul att huset fylls på med ännu fl er barn och föräld-
rar. Det ska verkligen bli spännande, säger hon.

Så då är ni riktigt taggade nu?
– Ja, absolut, instämmer både Anna och Ann-Sofi e unisont.

Det kanske inte ser så ut på bilden men rektor Anna Hedin 
och biträdande rektor Ann-Sofi e Roslund Petersson lovar att 
allt ska vara färdigt till den 30 september när de första bar-
nen kommer. De är redo och taggade.

Att leva nära 
En samtalsgrupp för anhöriga
Känner du dig ensam i din situation? Har du behov 
av att träff a andra som befi nner sig i en liknande 
sits? Anhörigstödet i Svalövs kommun bjuder in 
dig som stöttar eller vårdar någon som är långva-
rigt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning 
till en samtalsgrupp under hösten 2019. 

Att stödja och hjälpa en närstående ger både glädje och me-
ning men kan också bitvis vara en ansträngande, ibland en 
direkt tung och många gånger en ensam uppgift. I gruppen 
kommer du att vid fyra tillfällen få träff a andra anhöriga som 
är i en liknande situation. Syftet med samtalsgruppen är att 
du ska få tillfälle till samtal, refl ektion och erfarenhetsutbyte 
och att du därigenom blir stärkt i ditt anhörigskap. 

Vi kommer att arbeta utifrån ett nytt studiecirkelmaterial 
som heter ”Att leva nära”. Studiematerialet bygger på olika 

samtalsämnen som visat sig vara angelägna och som ofta 
återkommer i samtalen med anhöriga. Vid varje träff  har vi 
därför ett övergripande tema som är kopplat till din anhörig-
situation (tex. egen tid, stress, min identitet, känslor mm) och 
som sedan vi diskuterar och refl ekterar kring. Kan detta vara 
något för dig? 

Varmt välkommen! 

Temakväll: 

Stress och minnet
Universitetslektor Susanna Vestberg föreläser om 
hus stress påverkar hjärnan.
Vad händer i hjärnan och hur på-
verkas minnet och andra tanke-
funktioner?
När: 26 september kl 18.00-19.30
Var: Solgården, Felestads-
vägen 1, Svalöv
Entré: gratis
Anmälan: senast 20 september till anhörigsamordnaren, 
tel 0418-47 54 65 eller maila till: anhorig@svalov.se

Välkommen! 

Fredagscafé
på Solgården

Kom och njut av underhållning och fi ka! 
När: fredag 20 september kl 14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: Kaff e och kaka 37 kronor
 Sång och musik med Nilsson Famely. 

Välkommen! 

Träff arna är kostnadsfria och det bjuds på fi ka. 
Plats: Svalöv, exakt adress meddelas i samband 
med anmälan
Datum: tisdagar, start vecka 41. 
Första träff en är den 8 oktober. Uppehåll vecka 44.  
Tid: kl 17.30-19.30

Anmälan: anmäl dig senast den 25 september 
(max. antal deltagare är 8) 
För anmälan och mer information: 
Anna Helkama-Rågård, anhörigsamordnare
tel: 0418-47 64 65
e-post: anhorig@svalov.se

Ola Stigmar.

Har du frågor om eller vill placera sitt barn 
på förskolan, vänligen kontakta:
Ann-Sofi e Roslund Petersson, biträdande rektor
E-post: ann-sofi e.petersson@svalov.se
Tel: 0418-47 51 45


