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Anmäl dig till sommarens sim-
skola på Röstånga friluftsbad

Välkommen
på kosläpp
Svalöfs gymnasium släpper ut sina kor. Precis 
som vi längtar kossorna efter solen, dofterna 
och det spirande gröna gräset. När ladugårds-
dörren öppnas då bär det av…

Korna hoppar, gör krumsprång och spritter av lycka. Det 
är ett fantastiskt skådespel och barnen bjuds på chok-
ladmjölk och kanelbulle så långt lagret räcker.

Försäljning av grillad korv och möjlighet att äta sin 
medhavda picknick fi nns. Det kommer vara öppet i små-
djursstallarna och i djurparken. Det blir även maskin-
visning, halmhoppning och så kommer Kalvin på besök.

När: tisdagen den 23 april, kl. 11.00.
Var: Svalöfs gymnasium, Västerhus, Rönnebergsvägen 
3 8, 268 34 Svalöv.
Arrangör: Svalöfs gymnasium och Skånemejerier.

Vi kan garantera att vårkänslorna smittar av sig. 
Välkomna!

Nu tar Nordic Camping Röstånga emot anmälning-
ar till sommarens simskola. Simskolan riktar sig 
till elever som bor i kommunen och är födda mel-
lan 2006 och 2011.

Simskolan är indelad i två perioder:
Period 1: 17 juni – 6 juli (ej 21/6)
09.00 Röstånga/Billeberga/Tågarp
10.30 Teckomatorp
Period 2: 8 juli – 27 juli
09.00 Kågeröd
10.30 Helenborgsskolan/Montessori Svalöv

Avgift
Simskoleavgiften är 800 kr. Syskonpris 750 kr. I priset ingår 
14/15 lektioner med avslutning lördagen den 6 juli för period 1,
respektive 27 juli för period 2. I priset ingår även ett säsongs-
kort till badet.

Information och anmälan
Sista datum för anmälan är den 1 maj och det är ”först till 
kvarn” som gäller. Läs mer om simskolan och hur du anmä-
ler dig  på: www.svalov.se/simskola

Lediga jobb
i Svalövs kommun 

Just nu söker vi 100 sommarvikarier inom vård 
och omsorg och LSS! 
Är du intresserad av att arbeta hos oss i sommar? 
Läs mer om tjänsterna och hur du ansöker på:
www.svalov.se/jobba hos oss

Titel            Sista ansökningsdag
� Timvikarier inom vård och omsorg       2019-04-30
   och LSS 

Vi söker även:
� Fastighetsskötare, Svalöfs gymnasium  2019-04-21
� Personlig assistent        2019-04-22 
� Sjuksköterska – dag        2019-04-28
� Sjuksköterska – natt        2019-04-28
� Enhetschef Öppna insatser,        2019-04-28
   social sektor (IFO)
� Lärare med idrottsbehörighet för       2019-05-12
   undervisning i de lägre åren
� Musiklärare F-6 skola        2019-05-12
� Grundskollärare, inriktning fritidshem     2019-05-12
� Manlig personlig assistent        2019-04-15

Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.off entligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Drömmer du om en utbildning, men är osäker på 
om du klarar det på grund av din psykiska ohälsa? 
Välkommen till JagKan. Vi stöttar dig inför och un-
der dina studier. 

Vi vänder oss till dig som upplever eller har en diagnos på 
psykisk ohälsa. Du får hjälp med stöd och coachning för att 
klara dina studier.
Vad gör vi?
I JagKan får du tillgång till en studiecoach som stöttar dig 
inför och under dina studier.
Studiecoachen kan till exempel hjälpa dig att:
� ta reda på dina personliga intressen och förmågor
� undersöka utbildningar
� sätta utbildningsmål och delmål

� ansöka till en utbildning
� planera och genomföra dina studier
� kontakta lärare och stödverksamheter på skolan

Vill du vara med?
Du kan vara med i JagKan om du:
� har psykisk ohälsa
� är folkbokförd i vår kommun
� är motiverad att studera

Är du motiverad till att förändra din situation? Välkommen att 
anmäla dig till projektet JagKan. Intresseanmälan hittar du 
på www.svalov.se/jagkan

Du kan också kontakta din lokala JagKan kontaktperson:
Suzana Majetic på telefon 0709-45 10 47 eller e-post 
suzana.majetic@svalov.se

Vill du vara din egen 
chef i sommar?
Går du i nian eller på gymnasiet och bor i Svalövs 
kommun? Då har du chansen att ansöka till Ung-
Drive och få möjligheten att starta ditt eget som-
marföretag och delta på en grym utbildning av 
riktiga företagare. Det börjar med en kickoff -vecka 
den 1-5 juli.

Med ett startkapital på 1500 kronor för att komma igång och 
coaching av entreprenörer under hela sommaren är du i 
trygga händer för att just ditt sommarföretag ska bli så bra 
som du önskar. Utöver detta kommer du också få lära känna 
många nya människor, utvecklas som person och framför 

allt ha riktigt roligt! Tidigare erfarenhet av entreprenörskap 
behövs inte, men en vilja att lära.

Ansök själv eller med en kompis. Lär mer om UngDrive och 
hur du ansöker på  www.svalov.se/ungdrive. Begränsat an-
tal platser och antagning sker löpande så ansök redan idag. 
Sista ansökningsdag är den 24 maj.

JagKan – en chans för dig som vill studera

Det här är JagKan
JagKan är ett samverkansprojekt mellan Helsingborgs stad, Bjuvs kommun, Båstads kommun, Höganäs kommun, 
Svalövs kommun, Åstorps kommun, Ängelholms kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 
Skåne. Vi arbetar tillsammans för att långtidsarbetslösa invånare i nordvästra Skåne ska få utbildning och arbete. 
Deltagarna i projektet ska vara medskapare i sin process mot studier och arbete. Projektet fi nansieras med stöd 
från Europeiska socialfonden.

Fredagscafé på Solgården
När: 26 april  kl.14.30

Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: Kaff e och kaka 35 kronor 

Sång och musik med Gösta Svensson och PRO-kören 
Välkommen!


