Lärarstudenter

Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

– välkomna till Svalövs kommun
I Helsingborgs Dagblad, den 17 januari, läser vi att
skolor inte ställer upp med praktikplatser och att
detta kan innebära att lärarstudenter tvingas vänta
ett år med att få sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, och därmed försenas i sin utbildning
till lärare. Detta i en tid när skolorna skriker efter
lärare.
Enligt artikeln är det till och med så allvarligt att man funderar
på om man behöver strypa antagningen till lärarutbildningarna, säger Henrik Svensson, dekan på Högskolan i Kristianstad och ansvarig för VFU-samordningen.
På skolorna i Svalövs kommun är det tvärtom, här välkomnar vi studenterna med öppna armar. Svalöv har, i sina fem
tätorter, skolor som är mycket glada över de lärarstudenter
som vill komma till oss.
– Vi har redan en del lärarstudenter från både högskolan
i Kristianstad och från Lärarhögskolan i Malmö, men rekto-

rerna vill gärna välkomna fler studenter, säger Maria Lundström, VFU-samordnare och utvecklingsstrateg inom utbildningssektorn.
Skolorna i kommunen har inte alltid fått så många studenter som de har kunnat erbjuda plats, eftersom studenterna
helst verkar vilja ha praktikplatser i städerna. Men man kan
lätt åka kommunalt till alla våra skolor.
– Kanske blir pendlingen något längre än vad man i förstone skulle önska, men praktikplatser kan vi erbjuda, och med
ytterst kompetenta lärare som handledare. Så inte ska lärarstudenterna behöva skjuta upp sin VFU, säger Maria Lundström.
Vi uppmanar därför lärarstudenterna att tacka ja till platser
där det erbjuds, så som villkoren också är i yrkeslivet när
man väl har en examen. Att göra det med nyfikenhet och
driv leder på så vis också till att studenterna blir utmanade,
utbildade och utexaminerade.
Välkommen till Svalövs kommun – här finns plats för
VFU!

Nu startar vi
nya V.I.P-kurser
V.I.P – Viktig Intressant Person är ett utbildningsprogram som syftar till att stärka självkänslan.
Kursen vänder sig till dig som vill träna på att uttrycka och
bli medveten om dina känslor. Att dela dina åsikter och erfarenheter i grupp sätter igång processer som kan leda till
en förändring och öka självkänslan. Det blir då också lättare att göra bra val i olika situationer.
Information om kursen
Kursen består av 12 utbildningstillfällen. Vi träffas en gång
i veckan och varje träff varar i cirka två timmar. Vi bjuder
på fika. Varje utbildningsgrupp består av ungefär sex personer. Kvinnor och män går i olika grupper.
Löpande anmälning
Vi tar emot anmälningar löpande och startar nya grupper
efterhand.

Läs mer och anmäl dig!
Preliminärt startar första kurstillfället i vecka 10. Exakt tid
och datum meddelas senare. Läs mer om kursen samt hur
du anmäler dig på www.svalov.se/viputbildning
Vid frågor och funderingar,
vänligen kontakta:
Gunnel Fjell, socialrådgivare
Tel: 0418-47 53 30
E-post: gunnel.fjell@svalov.se

Välkommen till
vår officiella
Facebooksida

Den 1 februari lanserar vi kommunens övergripande Facebooksida.
I slutet på förra året omorganiserades kommunens verksamhet för näringsliv och turism samt kommunikation till
utvecklings- och kommunikationsenheten. Omorganisationen har möjliggjort att det nu finns resurser att hantera och administrera den kommunövergripande Facebooksidan.
– Äntligen är vi också på gång med en kommunövergripande Facebooksida, bättre sent än aldrig. Skämt och
åsido, det ska bli riktigt kul att få ytterligare en kanal att
kommunicera och dela med sig av allt som händer i vår
fina kommun, säger Katarina Borgstrand, utvecklingsoch näringslivschef.
Facebooksidan administreras av utvecklings- och kommunikationsenheten på kommunledningskontoret. Sidan
ska vara opolitisk och kommer att administreras av tjänstepersoner, inte politiker.
– Syftet med sida är att den ska vara en mötesplats för
våra kommuninvånare och för andra som är nyfikna på vår
kommun. Vi kommer att använda sidan för information,
marknadsföring, omvärldsbevakning och kriskommunikation, säger Daniel Henriksson, kommunikationschef.
Gå gärna in på Facebook, facebook.com/svalov.se,
och gilla oss för att få de senaste nyheterna. Tipsa gärna
vänner och bekanta att göra det samma.
Välkommen till Svalövs kommun på Facebook!

Polisens mobila kontor tar en paus
Under perioden 29 januari till den 15 april kommer
Svalövs kommuns områdespoliser att lägga större fokus på att utreda brott och lagföra kriminella.
Därmed kommer Polisens mobila kontor att ta en
paus under den aktuella tiden.
Kontakt med polis i ej brådskande ärenden kan som vanligt
förmedlas genom Svalövs kommuns reception där du också
kan lämna in hittegods och få hjälp med råd och blanketter.

Temakväll
"I huvudet på en biståndshandläggare" - hur tänker de egentligen?
Kommunens anhörigsamordnare arrangerar en temakväll
om biståndshandläggning. Föreläsningen har ett anhörigperspektiv.
När: torsdagen den 15 februari, kl. 18.00-19.30.
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv.
Anmälan: senast den 12 februari.
Anmäl dig till anhörigsamordnaren på 0418-47 54 65
eller via anhorig@svalov.se.
Välkommen!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel			
Sista ansökningsdag
n Lärare i fritidshem/Fritidspedagog 2018-02-11
n Enhetschef, särskilt boende
2018-02-14
n Fysioterapeut/Sjukgymnast
2018-02-20
till hemvården
n Arbetsterapeut till hemsjukvården
2018-02-20
n Förskollärare/lärare i förskolan
2018-02-28
n Vårdare – timanställd vikarie
2018-02-28
n Personlig assistent		
2018-02-28
n Sommarvikarie inom LSS		
2018-02-28
n Sjuksköterskor dag		
2018-03-15
n Sjuksköterska grav-vik dag
2018-03-15
n Semestervikariat sjuksköterskor
2018-05-31
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

I övrigt nås polisen som vanligt på 114 14 eller i brådskande
fall på 112.
Öppettider till övriga polisstationer i närheten
enligt nedan:
Landskrona: mån 9-18, tis-fre 9-15
Klippan: mån 9-13, tis 13-18, ons-fre 9-13
Bjuv: mån 13-16, ons-fre 9-13
Perstorp: ons 9-15
Åstorp: tis 9-15

Anhörigcafé
Kom på uppstartsfika där kommunens samordnare presenterar anhörigverksamheten.
Vem räknas som anhörig?
Jo, alla som på något sätt ger omsorg, vård eller stöd till
någon som är långvarigt sjuk, äldre eller som har ett funktionshinder.
När: onsdagen den 28 februari, kl. 13.00-15.00.
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv.
Anmälan: senast den 22 februari.
Anmäl dig till anhörigsamordnaren på 0418-47 54 65
eller via anhorig@svalov.se.
Välkommen!
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