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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
· Sjuksköterska 2020-05-03
· Undersköterska 2020-05-03
· Lärare i det mindre sammanhanget 2020-05-05
· Tillförordnad rektor Midgård 2020-05-05
· Fordonslärare 2020-05-06
· Nattpersonal till skolans internat 2020-05-11
· Skolsköterska, vikariat 2020-05-15
· Lärare i fritidshem/fritidspedagog 
 sökes till Röstånga 2020-05-15
· Lärare till årskurs 4 i Röstånga 2020-05-15 
· Medarbetare till dagverksamheten 2020-05-24
· Musiklärare till Midgård 2020-05-24
· Förskollärare till Garvarens förskola 2020-05-31
· Förskollärare till Torpets förskola 2020-05-31
· Lärare i matematik, NO och teknik 2020-05-31

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

Kommunens   utbildningschef  och  skolledning  har 
under en längre tid diskuterat och övervägt 
olika lösningar när det gäller skolavslutningar. 
Studentavslutning för gymnasiet kommer att 
genomföras men under andra former. När det gäller 
grundskolans traditionella skolavslutning så ställs 
den in.

 − Studentavslutningen närmar sig, vilket under rådande 
omständigheter ställer nya krav på svåra avvägningar och 
beslut. Studenten är en stor och viktig dag i livet samtidigt 
som livet är större än studenten. Vi har tillsammans i 
skolledningen övervägt olika tillvägagångssätt men den 
lösning vi nu landat i anser vi vara den klokaste, säger 
Hans Dahlqvist, utbildningschef.

Följande gäller i samband med skolavslutning:
Studentavslutning på Svalöfs gymnasium
• Eleverna får under utspringet mötas upp av endast 
 en vårdnadshavare eller annan anhörig.
• Vårdnadshavarna kommer att anvisas plats på   
 skolgården med behörigt avstånd mellan varandra.
• För övriga elever på gymnasiet hålls avslutningen 
 på arbetslagsytan dagen före studenten.

Härigenom undviker vi att samla fler än 50 personer på 
samma ställe samtidigt. Studentavslutningen står därmed 
inte i strid med regeringens beslut att begränsa allmänna 
sammankomster till högst 50 personer. Rektor för Svalöfs 
gymnasium ansvarar för och informerar om den mer 
precisa planeringen av studentavslutningen.
Ovanstående planering utgår från nuläget. Det kan 
hända mycket fram till juni. Läget kan både förbättras och 
försämras. En förändring av läget kan kullkasta planering 
och ställa krav på nya beslut. Utbildningsverksamheten 
fortsätter att följa utvecklingen nogsamt.

Skolavslutning på grundskolan
• Den traditionella skolavslutningen på grundskolan  ställs  
 in. Skolavslutningen firas av mentor och elever i klass-
 rummet. Inga vårdnadshavare eller andra anhöriga är   
 inbjudna till skolan.
• Ibland har kortare skolresor arrangerats i nära anknytning 
 till skolavslutningen. Några sådana skolresor kommer 
 inte att arrangeras i år i någon av kommunens grund-
 skolor.På samma sätt som på gymnasiet utgår planer-
 ingen utifrån det nuläge som råder. Ändras  omständig-
 heterna kan även planeringen komma att ändras.

Information gällande skolavslutning i Svalövs kommun

Anmäl dig till sommarens simskola på Röstånga friluftsbad!

Hjälp med inköp och hem-
leverans av livsmedel till 
70-plussare

Beslut har fattats av vård- och omsorgsnämndens 
ordförande, Angelie Fröjd, att kommuninvånare som är 
70 år eller äldre ska kunna ansöka om hjälp med inköp 
och hemleverans av livsmedel.

Insatsen är tidsbegränsad och gäller fram till och med den 
30 september, 2020. Ansökan görs hos handläggare på 
vård- och omsorg. Information om hur man beställer och 
betalar för livsmedlen får den som ansöker av kommunens 
kontaktperson.
 − Anledningen till beslutet är att vi, tillsammans med handlare 
i kommunen, vill hjälpa till att minimera smittspridningen av 
Covid-19 bland våra kommuninvånare som tillhör riskgruppen. 
Därför erbjuder vi dem nu möjligheten att söka stöd för inköp 
och hemleverans av livsmedel, säger Angelie Fröjd (M), 
ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
När en beställning är mottagen och behandlad hos handlaren 
så ombesörjer Svalövs kommun hämtning i butik och leverans 
till kund. Som det ser ut i nuläget kommer varorna att levereras 
onsdags- eller torsdagseftermiddagar.
Avgiften för insatsen kommer inte att överstiga 350 kronor 
per månad. En individuell avgiftsberäkning kommer att göras 
baserad på den enskildes inkomst och avgift tas endast 
ut från de som beräknas ha avgiftsutrymme. Kostnad för 
livsmedel och eventuell packningsavgift betalar kunden direkt 
till aktuell handlare.
 − Vi kommer att informera om tjänsten på kommunens 
hemsida samt i sociala media. Men hjälp oss gärna att sprida 
informationen till våra äldre i kommunen, säger Angelie Fröjd.

Läs mer om tjänsten här: www.svalov.se/inköp

Nu tar First Camp Röstånga emot 
anmälningar till sommarens simskola. 
Simskolan riktar sig till elever som bor 
i kommunen och är födda mellan 2007 
och 2012.

Simskolan är indelad i två perioder:
Period 1: 15 juni – 4 juli (ej 19 juni)
09.00 Heleneborgsskolan/Montessori Svalöv
10.30 Kågeröd

Period 2: 6 juli – 25 juli
09.00 Teckomatorp
10.30 Röstånga/Billeberga/Tågarp

Avgift
Simskoleavgiften är 800 kr. Syskonpris 750 kr/syskon. 
I priset ingår 14 respektive 15 lektioner med avslutning 
lördagen den 4 juli för period 1, respektive 25 juli för period 
2. I priset ingår även ett säsongskort för simskoleeleven 
(värde 500 kr) till badet.

Information och anmälan
Sista datum för anmälan är den 22 maj och det är ”först 
till kvarn” som gäller. Läs mer om simskolan och hur du 
anmäler dig på: www.svalov.se/simskola


