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Måndagar 18.00-19.00 Slutet möte
Onsdagar 18.00-19.00 Öppet möte
Fredagar* 18.00-19.30 Slutet möte
*Sista fredagen i månaden 19.00-20.30,
öppet möte med möjlighet till
Sinnesrogudstjänst i kyrkan 18.00-19.00.
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• Distribueras till alla hushåll
i Vingåkers kommun
• Hela tidningen finns även
utlagd på kommunens hemsida

ANNONS

♦ BYGGSKYLTAR
♦ BYGGVEPOR
♦ FASADSKYLTAR

Box 144, 643 22  Vingåker
Tel: 0151-130 90
www.linderothstryckeri.se
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Med fokus på skolan
Skolan är en av kommunens viktigaste
verksamheter och grunden för att våra
barn ska kunna ge sig ut i världen som
trygga och respektfulla medborgare.
I detta nummer av Vingåker för dig
ägnar vi en stor del av innehållet till
att informera och berätta om vad som
är på gång kring Vingåkersbygdens
skolor. Vi har bland annat ett skolbygge
som närmar sig sitt slut, paviljongerna
är snart ett minne blott och byts ut mot
en av Sveriges modernaste skolbyggnader. Vår nya förskola står färdig och
invigdes i somras med många besökare
som tog en rundvandring i de nya
lokalerna och bjöds på kulinariska

10

överraskningar från enheten Mat &
måltider.
Under sommaren har det varit full fart i
Tennisparken med bland annat skolavslutningsfest och kulturdagar. Som
en mindre landsbygdskommun är jag
stolt över att vi kan erbjuda så mycket
för så många av våra medborgare och
besökare, gammal som ung. Nu känns
det som om hösten närmar sig men jag
längtar redan till nästa sommar.

Kanske är du en av dem som har jobbat
hela sommaren, ett extra tack till dig,
utan semestervikarier skulle vi inte
klara våra verksamheter som är igång
alla dagar på året.
Jag avslutar som jag brukar: är det
något du vill ändra på eller som du
tycker inte är så bra, tala om det för oss
så att vi har möjlighet
att bli bättre.

Jag hoppas att du som läser detta har
haft en fin sommar och att du har haft
möjlighet till lite ledigt och rekreation.

Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Påverka genom SCBs undersökning
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Integration i praktiken

22

En sommar full av aktiviteter

ANNONSBOKNING

Telefon: 0151–130 90

UTGIVARE

TRYCK

NÄSTA NUMMER

Vingåkers kommun i samarbete
med Linderoths Tryckeri.

Upplaga 6000 ex
Linderoths Tryckeri

December 2019

ANSVARIG UTGIVARE

SPRIDNING

Ralf Hedin, kommunchef

Delas ut till hushåll, företag
och besökare i kommunen,
och finns på biblioteket, badhuset, servicekontoret samt
andra välbesökta platser.

Tema skola

SOCIALA MEDIER

vingakerskommun
vingakerskommun
WEBB

www.vingaker.se

KONTAKT

REDAKTION

Kommunikationsgruppen i
Vingåker om inget
annat anges.

Växel: 0151-191 00
E-post: kommun@vingaker.se
Postadress:
Vingåkers kommun
643 80 Vingåker
Besöksadress: Parkvägen 8

HASHTAG

#vingåkersbygden
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Vingåkers kommun
på Instagram
Vingåkers kommun finns nu på
Instagram! Tanken med kontot är att visa
bilder från våra medarbetares dagliga
arbete. Rekryteringssamordnare, miljöinspektör och förskolekock är några av
de som har visat upp sina verksamheter.
Framöver får vi bland annat träffa äldreomsorgen och vår landskapsarkitekt.
Följ vingakerskommun och kommentera
gärna i kommentarsfältet vad du vill se
mer av på vårt konto.

Lokalt utvecklingsforum (LUF)
Arbetet för att nå visionen om att bli Sveriges smartaste landsbygd sker bäst i nära
samarbete mellan kommunen, civilsamhället och näringslivet. Därför etableras nu
ett lokalt utvecklingsforum, LUF, bestående av tjänstemän på kommunen samt två
representanter från varje bygd i Vingåkersbygden - Högsjö, Läppe, Österåker,
Marmorbyn, Baggetorp och Vingåker - och representanter för de areella näringarna.
Varje grupp har under året arbetat fram en lokal utvecklingsplan, LUP. Denna ska
förankras bland invånarna i respektive bygd, exempelvis i form av ett stormöte, och
dessutom uppdateras varje år utefter behov. Grupperna kan också driva projekt och
genomföra aktiviteter för att förbättra servicen och livet i bygderna.
Den 9 oktober sammanträder LUF för att besluta om fördelningen av årets bygdepeng
för lokal utveckling. De kommer även att ta beslut om nytt servicepunktsavtal samt ta
ett första steg i utformningen av en kommunal utvecklings- och serviceplan, KUSP.
Hela denna KUSP bygger på materialet från de lokala utvecklingsplanerna. Planen
kommer i ett senare skede antas av politiken.
Vill du engagera dig för din orts lokala utveckling?
Ta kontakt med Sara Sjöqvist, landsbygdsutvecklare
073-980 60 73, sara.sjoqvist@vingaker.se

Översiktsplan
På kommunfullmäktige 19 juni 2019 togs ett inriktningsbeslut kring målbild för
kommunens nya översiktsplan. I och med det kommer arbetet med att ta fram ett förslag
till ny översiktsplan dra igång på allvar. Ett projekt kommer under hösten att startas upp
för att hålla ihop arbetet. I samband med det kommer också en tidplan för arbetet att sättas.
Mål för översiktsplanen:
• Värna småskalighet och landsbygdsidentitet
• Stärka och utveckla orters/områdens karaktär och särart
• Stärka och utveckla bygdens naturmiljö och tillgänglighet till friluftsliv
• Planera för mötesplatser och goda lärmiljöer
• Underlätta att färdas till fots, med cykel och kollektiva transportlösningar
• Verka för goda regionala kommunikationer
• Skapa förutsättningar för minskad klimat- och miljöpåverkan

Detaljplaner
Ett upphävande av tomtindelning för del av kvarteret Eric Soop i Vingåkers tätort
har varit ute på samråd 2019-06-11 till 2019-06-28. Syftet med planen är att upphäva
en tomtindelning från 1950 (akt 04-VIN-60) för sju fastigheter söder om Slottsvägen
i Vingåkers tätort. Detta för att möjliggöra avstyckning av fastigheterna. Gällande
detaljplan för området (D79) förändras inte, utan fortsätter att gälla. Denna plan
handläggs med förenklat planförfarande, vilket innebär att samrådet är det enda
tillfället att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet. Beslut om
ändring tas normalt direkt efter samrådet, i detta fall av samhällsbyggnadsnämnden.
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Vingåkers första storting

Den 28 augusti anordnades den första
upplagan av Vingåkersbygdens storting
då alla invånare välkomnades till
Tennisparken för att tillsammans påbörja
arbetet med att ta fram en lokal utvecklingsplan för centralorten Vingåker.
På plats fanns flera funktioner på
kommunen för att prata och diskutera
med de invånare som tagit sig till parken.
Flera idéer och förslag som kan utveckla
Vingåkersbygden lyftes upp och ville
man inte prata fanns möjlighet att lämna
sina synpunkter skriftligt på alla de
klotterplank som fanns i tälten. Det fanns
även andra roliga saker att göra på plats
så som mekanisk tjurridning och spelet
Nattduellen. Mat & måltiders kockar
stekte även pannkakor på löpande band.
Samverkarna i Vingåker - en förening
som samlar både företagare och
föreningar - kommer nu att förvalta
utvecklingsplanen för Vingåker och
arbeta för att den i så stor utsträckning

som möjligt motsvarar invånarnas åsikter,
idéer och behov.
Tillsammans med övriga orters lokala
utvecklingsplaner (Läppe, Baggetorp,
Marmorbyn och Högsjö), samt en
liknande för de areella näringarna i
Vingåkersbygden, kommer Vingåkers

utvecklingsplan att utgöra grunden
till den övergripande kommunala
utvecklings- och serviceplanen. En
arbetsgrupp bestående av representanter
från alla utvecklingsgrupper samt olika
tjänstemän på kommunen kommer att ta
fram ett förslag och Vingåkers politiker
ska därefter ta beslut om huruvida
förslaget ska gälla som kommunal
utvecklings- och serviceplan. Sedan ska
denna förverkligas steg för steg, men
mycket arbete för att utveckla servicen
pågår redan idag på många håll runt om i
Vingåkersbygden.
Kvällen avslutades med musik då bandet
Svammel spelade vackert och tappert
i regnet som drog in över parken. Vi
tackar alla som kom och bidrog med
härlig energi och var engagerade för
Vingåkersbygdens utveckling!

Förverkligande
Kommunfullmäktige tar beslut
Kommunal utvecklings- och serviceplan
LOKALT UTVECKLINGSFORUM

Består av två representanter från varje utvecklingsgrupp samt tjänstemän på kommunen.
Tillsammans fördelar de en bygdepeng till de lokala utvecklingsgrupperna.

Österåker
Lokal utvecklingsplan
Österåker sockenråd

Baggetorp
Lokal utvecklingsplan
Aktivt Baggetorp

Högsjö
Lokal utvecklingsplan
Högsjö utvecklingsgrupp

Marmorbyn
Lokal utvecklingsplan
Marmorbyns utvecklingsgrupp

Vingåker centralort
Lokal utvecklingsplan
Samverkarna

Läppe
Lokal utvecklingsplan
Kreativa Läppe

Areella näringar
Utvecklingsplan
Utvecklingsgrupp areella näringar

Den smarta Vingåkersbygden
Tack till Sörmlands Sparbank och Weber
som har sponsrat kommunens
blomsterarrangemang med
5000:- vardera.
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Ny näringslivsansvarig

Ny arbetsledare och chef på
tekniska enheten

Susanna Samuelsson,
ny näringslivsansvarig
Vem är du?

Jag heter Susanna Samuelsson och bor
tre kilometer utanför Vingåker på en
bondgård. Min man bedriver lantbruk.
Vi har två barn som är sex och åtta år
och en hund. Från början kommer jag
från Göteborg och flyttade till Vingåker
2007. På fritiden håller jag på mycket
med hästar.
Vad har du gjort tidigare?

Nu senast har jag arbetat som företagsrådgivare på SEB i 11 år.
Vad har du för förväntningar på
tjänsten som näringslivsansvarig?

Det ska bli jättekul! Dels hoppas jag
att jag kan ta med mig mycket från det
jag jobbat med tidigare, vilket innebär
mycket kontakt med näringslivet. Dels
hoppas jag att jag kommer kunna hitta
på lite nya grejer också. Jag tycker att
Vingåker är en fantastisk plats, det finns
så mycket potential. Det har hänt så
mycket de senaste åren med bland annat
Tennisparken och det verkar vara mycket
roligt på gång.

Henrik Janson, gruppchef och Tomas Eliasson, arbetsledare
Tomas Eliasson och Henrik Janson är nyanställda i Vingåkers kommun på tekniska
enheten. Henrik började sin tjänst som gruppchef den andra september och Tomas
som arbetsledare i juni.
– Jag ville bli arbetsledare och det var därför jag sökte tjänsten. Jag bor i Vingåker och
till skillnad från mitt gamla jobb inom anläggningsarbete som hade hela Sörmland
som område så blev detta nära och bra, säger Tomas Eliasson om varför han sökte
tjänsten. Som arbetsledare har Tomas i uppgift att fördela arbetet mellan personal på
tekniska enheten. På fritiden är det mycket tid som går åt till barnens idrottsintressen.
– Det är mycket åka runt omkring för barnen spelar i olika lag och sporter.
Henrik kommer från Högsjö och har tidigare jobbat inom industri som produktionsledare.
– Jag är målmedveten och vill prestera. Han tränar ofta och det kanske är där mitt
målfokus kommer ifrån. Förra året åkte han Vasaloppet i öppet spår för första gången.
– Jag har även gjort Cykelvasan två gånger och idrottar mycket på fritiden.
Som gruppchef över tekniska enheten blir Henrik chef över Tomas. Henrik kommer
att arbeta mer övergripande med målsättning och resultat tillsammans med samhällsbyggnadschefen.
– Tillsammans vill vi visa att vi gör ett bra jobb. Vingåkers kommun ska vara en
inbjudande plats man ska vilja flytta till.
Tekniska enheten har ett stort ansvarsområde med bland annat gator, park, allmänna
platser, badplatser och även kommunens lokaler.

Poliskontoret i Vingåker är öppet helgfria tisdagar mellan klockan 10.00-16.00
Följ Polisen Vingåker på Facebook
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Ta chansen att påverka genom
SCB:s undersökning

Från och med augusti kan du vara en av 800 utvalda invånare som får besvara årets
medborgarundersökning som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag
av Vingåkers kommun. Varje svar är en möjlighet för oss att bli bättre. Vi hoppas att
du tar dig tid att svara på frågorna! Du är en del av Vingåkers kommun och vi som
verkar inom Vingåkers kommun arbetar på uppdrag av dig och för dig.
I Vingåkersbygden samverkar vi för en hållbar och smart framtid. Vingåker är en
bygd i utveckling och våra styrkor gör oss stolta och det bygger vi gemensamt vidare
på. Framtiden finns i Vingåker och genom tekniken finns hela världen här. Hos oss
finns utrymmet som får människor att må bra och att växa. Vi tror på att landsbygden
är framtiden och att vi tillsammans skapar det som är långsiktigt hållbart. Och för att
kunna uppnå detta måste vi veta vad du tycker.
Vi har deltagit i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning under åren
2011, 2013 och 2015. Medborgarundersökningen ger oss vägledning om önskemål,
förbättringsområden och stöd i det som vi redan gör bra.
Vad tycker du om Vingåkers kommun som en plats att bo och leva på? Hur bedömer
du skolan, äldreomsorgen, gator och vägar och kommunikationer? Hur ser du på
inflytandet i kommunen? Det är sådant frågorna i enkäten handlar om. Svaren
kommer att vägleda oss i vår framtida inriktning och underlaget kommer att användas
i exempelvis arbetet med den nya översiktsplanen.
Genom att svara på frågorna bidrar du med underlag åt Vingåkers kommun i arbetet
med att förbättra för invånarna.

Om undersökningen
• 800 personer i Vingåkers kommun ges möjlighet att svara
• SCB drar ett slumpmässigt urval av invånare i åldrarna 18–84 år
• Insamlingen pågår augusti–november

Ny kommunpolis

Johnny Onbiner, kommunpolis
Katrineholm-Flen-Vingåker
Johnny Onbiner är polis i Katrineholm
sedan 2008 och har inom polisen jobbat
främst i yttre tjänst.
Han har hunnit med att prova många
olika roller inom polisen, bland annat
som gatulangningspolis och instruktör.
De sista åren har han varit chef inom
ingripandeverksamheten som är en av
polisens viktiga kärnverksamheter.
I Johnnys nya roll som kommunpolis
ska han förmedla polisens roll och
samla samhällets krafter mot de
utmaningar som finns inom områden
som berör brottsförebyggande arbete.
Han är särskilt intresserad av vad som
kan göras för att skapa förutsättningar
att bryta kriminella beteenden och
narkotikamissbruk bland de unga i
samhället. Johnny berättar att det är
något som just nu är ett problem som
riskerar att växa till ett ännu större
om vi inte med gemensamma krafter
arbetar för att bryta den utveckling
som vi just nu upplever.

Bondegatan vid ICA, Sörmlands Sparbanken och Joans är ett gångfartsområde.
Ett gångfartsområde är ett område (ofta gata eller torg) där all trafik sker på de gåendes villkor. Fordon, det vill säga även
cyklar, får inte köras fortare än gångfart, föraren har väjningsplikt mot gående och fordon får bara parkeras på särskilt
anordnade parkeringsplatser. Till skillnad från en gågata är det dock inte förbjudet med motordriven genomfartstrafik.
Tänk på säkerheten och att många barn korsar Bondegatan för att ta sig till och från Tennisparken.
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Skräpmätning i Vingåkers centralort
I juni gjorde Vingåkers kommun en skräpmätning för att se hur mycket skräp som
slängs på Vingåkers gator under en helg.
Nio olika platser i Vingåkers centralort
valdes ut. Platserna hade blivit städade
på fredagen och på måndagen plockades
helgens skräp upp. Skräpet sorterades in
i tre kategorier, cigarettfimpar, snus och
övrigt skräp. Övrigt skräp är saker så som
plast, papper och skrot. Efter sorteringen
räknades och sammanställdes antalet.
Mätningen är en del av arbetet med
avfallsplanen där vi i nästa steg ska ta
fram en handlingsplan för minskad
nedskräpning tillsammans med Flen,
Katrineholm och Sörmland Vatten.

Statistik från stiftelsen Håll Sverige rent

Resultatet från de nio olika platserna:
Parkeringen utanför ICA (ca 3 429 m2)

Parkeringen utanför Coop (ca 2 017 m2)

Järnvägstunneln (ca 1 013 m2)

69 fimpar

224 fimpar

78 fimpar

14 snus

9 snus

30 snus

87 övrigt

99 övrigt

46 övrigt

Bondegatan (ca 3 572 m2)

Busstationen (ca 2 163 m2)

Köpmangatan (ca 2 911 m2)

145 fimpar

278 fimpar

203 fimpar

21 snus

25 snus

30 snus

63 övrigt

174 övrigt

62 övrigt

Långparken (ca 4 126 m2)

Järnvägsparken (ca 4 433 m2)

Tennisparken (ca 7 816 m2)

67 fimpar

231 fimpar

102 fimpar

7 snus

13 snus

6 snus

167 övrigt

167 övrigt

348 övrigt

NyföretagarCentrum Västra Sörmland arrangerar starta eget-utbildningen
”Steget till eget”. Kursen ger grundläggande information inom skilda
områden som är relevant för dig som funderar på att starta eget,
nyligen har startat eget eller helt enkelt bara är nyfiken på vad som gäller.
Du behöver inte föranmäla dig till kursen utan tar delarna i den ordningen
som passar just dig. Utbildningen är gratis och du kan starta när du vill.

Steget Till Eget
– starta eget-utbildning

8
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Mer information om kursprogram finns på
www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm
eller kontakta Thomas Lövgren, 070-312 82 37

Individens krisberedskap

Bild från MSB
Krisberedskap handlar om att samhället ska fungera normalt även vid allvarliga
störningar som till exempel extrema oväder. Det är inte ovanligt med stormar som
kan leda till att du måste klara dig en kortare eller längre period utan el, värme och
vatten. En viktig del i krisberedskap är att varje individ som har förmåga ska se över
sin egen krisberedskap inför höstens och vinterns stormar. Samhällets resurser måste
först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva
en tid. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anser att man som
privatperson ska klara sig under en vecka utan samhällshjälp. Se till att du och dina
nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är
att ha dricksvatten, mat och värme, och att kunna ta emot viktig information.
BRA ATT HA HEMMA FÖR ATT KLARA EN KRIS
Checklista från www.dinsakerhet.se
• Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen*
• Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel*
• Sovsäck, filtar och varma kläder
• Tändstickor
• Stearin- och värmeljus
• Ficklampa med extra batterier
• Dunkar att förvara vatten i. Använd kärl avsedda för förvaring av livsmedel
• Husapotek med det viktigaste för dig och din familj

Ny samhällsbyggnadschef

Ghita Sjösteen,
samhällsbyggnadschef
Sedan slutet på augusti är Ghita Sjösteen
ny samhällsbyggnadschef i Vingåkers
kommun. Hon kommer senast från en
tjänst som verksamhetschef för tekniska
verksamheten i Gnesta kommun.
Dessförinnan var hon miljöchef i
samma kommun.
Som
samhällsbyggnadschef i Vingåkers kommun
kommer hon ha ett brett ansvarsområde där allt från översiktsplanering
till trafikfrågor, miljötillsyn och
måltidsverksamhet med mera ingår.
– Den lilla kommunen står alltid
inför stora utmaningar, säger Ghita
Sjösteen. Jag känner att jag med min
erfarenhet och kompetens tillsammans
med mina medarbetare kan utveckla
kommunens arbetssätt för att främja
Vingåkers utveckling både på landsbygd
och i tätorter. Det handlar om att sätta
Vingåker på kartan!

• Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio
• Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon
• Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar
• Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad
brandrisk i samband med öppen låga. Använd ej spritkök under köksfläkten
• Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys till exempel
ris, pasta, bulgur, nötter, choklad
• Kontanter
• Papperslista med nummer till anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården
*Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning
eller skapa irritation i luftvägar
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18-4=14

Visioner för skolan i

Marmorbyns skola, Kerstin Dreger Eriksson, rektor
Marmorbyns skola är en landsbygdsskola där den vackra naturen som omger skolan blir en naturlig del
av undervisningen. På skolan finns omkring 140 elever, från förskoleklass upp till årskurs 6. Gemenskap,
trygghet och omtanke genomsyrar en verksamhet som ger varje individ möjlighet att utvecklas utifrån
sina egna förutsättningar.

Sävstaskolan, Susanne Torssander, rektor
Sävstaskolan är en mångkulturell skola med elever från många olika länder och har för närvarande ca 330
elever fördelade mellan förskoleklass till årskurs 6. Vi sätter eleven i fokus och arbetar för att känna glädje
i gemenskap och att lära oss arbeta tillsammans med andra och få fungerande relationer. Sävstaskolan
ska vara en skola där barnen utvecklas så mycket som möjligt, både när det gäller kunskap och personlig
utveckling.

Högsjö skola, Slottsskolan f-6, Karl-Henrik Wickbom, rektor
Högsjö skola är en liten byskola med ca 60 elever. Skolan ligger i ett vackert naturlandskap med utsikt
över Högsjön. Vår utgångspunkt är en skola för alla där vårt slagord är ”Vi tillsammans”. Vi har även
en vision för vårt trygghetsarbete: Högsjö skola ska präglas av respekt för människors olikheter och
vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. På Högsjö skola ska varje
individ ges förutsättningar att uppleva en lyckad skolgång. Vår strävan är att se och ta vara på styrkan
i våra olika bakgrunder. Alla ska känna att deras åsikter tas på allvar, att de tillhör en gemenskap och
blir respekterade.
Slottsskolan är en av centralortens tre grundskolor. På skolan går ca 250 elever. Vi är en del av Skolverkets projekt Samverkan för
bästa skola. Slottsskolan ska präglas av respekt för människors olikheter och vara fri från diskriminering, trakasserier och annan
kränkande behandling. Varje individ ska ges förutsättningar att uppleva en lyckad skolgång. Vår strävan är att se och ta vara på
styrkan i våra olika bakgrunder. Alla ska känna att deras åsikter tas på allvar, att de tillhör en gemenskap och blir respekterade.

Slottsskolan 7-9, Magnus Karlsson, rektor
Slottsskolan 7-9 ligger i den norra delen av Vingåkers centralort och i skolan går cirka 300 elever. 2017
flyttade man in i tillfälliga paviljonger i väntan på att Nya Slottsskolan ska stå klar lagom till vårterminens
start 2020. Slottsskolan 7-9 är den lilla skolan med stora ambitioner där varje elev siktar högt. Här står
eleven i fokus, där inkluderande förhållningssätt är en förutsättning för att lyckas implementera en
NPF*-säkrad skola.
(*Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD, Aspergers syndrom och språkstörningar.)

4+7=11
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Slottsskolan

8+8=16

Vingåkers kommun

Sävstaskola

n

Vingåkers förskolor, Lars-Åke Mård och Agneta Arvidsson, rektorer
I Vingåker finns elva kommunala förskolor varav sju i centralorten och fyra i
Vingåkers ytterområden. Barnens lärande pågår under hela vistelsetiden på
förskolan och ska inspirera och utmana barnen att lägga till och införliva nya
kunskaper. Vi undervisar bland annat om språk, matematik, naturvetenskap,
teknik och skapande som bild, musik och drama. I våra förskolor ska alla barn
lyckas, därför arbetar vi med en så strukturerad lärmiljö som möjligt och med
anpassningar som bildstöd och teckenstöd för en ökad tillgänglighet för alla barn.
En trygg miljö där barnen känner glädje att gå till förskolan är viktigt för alla i vår verksamhet. All personal i förskolan är delaktig
i arbetet för att stärka barnens självkänsla och empatiska förmåga. Vi är aktiva och närvarande i barnens hela dag.
Centrala Elevhälsan, Fredrik Skoglund, elevhälsochef
I Vingåkers kommun finns lokal elevhälsa på de olika skolorna och en central elevhälsa som arbetar
kommunövergripande. Inom elevhälsan ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala
och specialpedagogiska insatser. Varje profession har till ansvar att bidra med specifik kompetens inom
sitt område för att stödja skolorna i sitt arbete så att eleverna mår bra och får en hög måluppfyllelse.
Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Det hälsofrämjande arbetet handlar om att se
varje individ och dess utvecklingsmöjligheter, att möta eleverna med en optimistisk inställning, respekt
och att skapa goda, tillitsfulla relationer. Förebyggande arbete handlar mer om att upptäcka risker hos
eleven och dess omgivning, att minimera att incidenter inträffar.
Hela skolsystemet ska bygga på ett salutogent förhållningssätt, det vill säga att vi fokuserar på det som fungerar, vidmakthåller god
hälsa, och utvecklar detta. Ju tidigare elever i svårigheter får stöd desto större möjlighet har vi att förändra och göra saker bättre.
Kulturskolan, Fred Sjöberg, kulturskolechef
Kulturskolan i Vingåker är en modern kulturskola där vi kan erbjuda en bred verksamhet som riktar sig till
alla barn och ungdomar i Vingåkers kommun. I vår verksamhet finns det plats för alla. Alla får höras, synas
och vara med. Varje dag är viktig och inget är för sent. Våra barn och ungdomar medverkar regelbundet
vid våra konserter och föreställningar runt om i kommunen. Kulturskolan samverkar även i olika projekt
bland annat med för- och grundskolan i kommunen, Upplevelseenheten, studieförbunden och kyrkan.
Kulturskolan i Vingåker utvecklas och utvidgar sin verksamhet hela tiden. I höst gör vi, utöver vår
undervisning och alla konserter/föreställningar, ett par stora extra satsningar med ett nytt Dream Camp-läger under höstlovet
och som höstens stora föreställning gör vi en spännande Disneykonsert i slutet av november. Vi hälsar alla elever som vill spela
något instrument eller i ensemble, sjunga enskilt eller i grupp, spela teater, dansa, filma välkomna att bli en del av oss.

Anders Danielsson, barn- och utbildningschef
Den lilla kommunen med det stora skolhjärtat. Alla elever får lyckas utifrån sina egna förutsättningar.
Alla får vara med. Vi bygger framtidstro tillsammans.

18-5=13
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Samverkan för bästa skola
Vingåkers kommuns samarbete med
Skolverket har nu gått in på det andra året
av tre. Det första året handlade om att
göra en analys av nuläget i kommunens
skolor, för att kunna se vad som fungerar
bra och vad som skulle behöva utvecklas.
Man kom då fram till att börja arbeta
med områdena betyg och bedömning,
samt områdena styrning och ledning.

”På så sätt hoppas man se till
att alla lärare i kommunens
skolor har en stabil och
gemensam utgångspunkt”
I slutet av första året påbörjades flera
olika insatser för att kunna förbättra
elevernas möjligheter till höjda betygsresultat. I Slottsskolan F-6 och Slottsskolan 7-9 inledde man tillsammans med
Stefan Myrgård vid Uppsala universitet
en utbildningsinsats som syftar till
att förbättra arbetet med betyg och
bedömning i grundskolan. Detta arbete
fortsatte direkt efter sommaren då det
hölls en upptakt för alla lärare i årskurs

4-9 i de kommunala skolorna, och det
kommer fortsätta under hela läsåret. På
så sätt hoppas man se till att alla lärare
i kommunens skolor har en stabil och
gemensam utgångspunkt när det gäller
betyg och bedömning.
När det gäller områdena styrning och
ledning är det mot förvaltningens
ledningsgrupp som insatserna riktas.
Ledningsgruppen har arbetat tillsammans med handledare Monica
Norberg vid Uppsala universitet
för att kunna förbättra arbetet med
styrning och ledning inom barn- och

utbildningsområdet i kommunen. Detta
har lett till att ledningsgruppen har gjort
en del förändringar i arbetssättet inför
hösten och bland annat har gruppens
mötesformer setts över. När den nya
terminen nu inleds förändras bland
annat ledningsgruppens möten, så att
det fokus man lägger på långsiktigt
planerings- och strategiarbete kan
ges större utrymme. På så sätt hoppas
man få ännu bättre framförhållning i
skolutvecklingsarbetet, och därigenom
kunna arbeta främjande och förebyggande
i större utsträckning.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att i dialog med huvudmän
(berörda kommuner) genomföra insatser i syfte att höja kunskapsresultaten
och öka likvärdigheten inom och mellan skolor. Skolverket ska i samverkan
med varje berörd huvudman identifiera insatser som kan stärka huvudmännens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen så att
kunskapsresultaten i de utvalda skolorna höjs, att måluppfyllelsen i de utvalda
förskolorna höjs samt att likvärdigheten inom och mellan förskolor och skolor
ökar. De ansvariga för skolan och förskolan har alltid ansvaret att utveckla sin
verksamhet, precis som ledningen hos respektive verksamhet. Skolverkets
roll är att under tre år vägleda och stödja arbetet för att bidra till att stärka
förskolornas och skolornas förmåga att utveckla sin verksamhet.

Barn- och utbildningsförvaltningen förbereder för den nya barnrättslagen
kommun har kunskap om barnrättslagen
och barnets rättigheter. Det är också
viktigt att planera så att kommande års
resurser räcker till arbetet med barnets
rättigheter, och att ta fram planer för att
se till att barnrättslagen kan tillämpas,
följas upp och utvärderas på rätt sätt.
Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention
om barnets rättigheter svensk lag. Att
Sverige får en barnrättslag innebär
bland annat att barnkonventionens
bestämmelser kommer kunna tillämpas
direkt av domstolar och myndigheter,
såsom kommunen. Införandet av
barnrättslagen kommer också att bidra
till att barn ses som rättighetsbärare
och lagen kommer ges företräde framför
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andra förordningar och myndighetsföreskrifter.
Lagen träder i kraft först i januari nästa
år, men redan nu har förberedelserna
inför barnrättslagens införande påbörjats
i barn- och utbildningsförvaltningen.
Förberedelserna innebär bland annat att
se till att alla som arbetar inom barnoch utbildningsområdet i Vingåkers

Under hösten kommer all personal
inom barn- och utbildningsförvaltningen att genomgå utbildning inom
området. Utbildningen kommer erbjudas
även de förtroendevalda i barn- och
utbildningsnämnden. Detta görs för att
se till att förvaltningen på allra bästa
sätt kan arbeta med barnets rättigheter
utifrån den nya barnrättslagen.

Den nya Slottsskolan tar form
VINGÅKERS KOMMUN

Snart ska den nya Slottsskolan stå klar. Vi har alla fått följa arbetet både via filmer,
online-kamera och den nyfikne har kunnat gå promenaden runt Prästgårdsallén och
Henalavägen för att följa bygget på plats. Resan till den nya skolan kan kännas lång
för framförallt elever och lärare som under tiden befunnit sig i tillfälliga lokaler på
Henalavägen. Men nu är väntan snart över och skolan beräknas stå klar till den 1
december.
När det var bestämt att den nya skolan skulle byggas var det viktigt att lärarna fick
komma till tals för hur lektionssalarna skulle vara utformade. För att den nya skolans
undervisningslokaler skulle möta de krav som undervisningen har på lokalen tillsattes
en arbetsgrupp.
- Vi diskuterade hur vi vill undervisa om vi får undervisa utan begränsningar. Därefter
frågade vi oss vilka krav den undervisningen skulle ställa på lokalerna, säger Johan
Bergdahl, biträdande rektor på Slottsskolan 7-9 och projektledare för Slottsskolans
styrgrupp i skolbygget.
Vårterminens första lektioner kommer hållas på plats i den nya skolan och Johan ser
fram emot den nya skolan och vårterminen:
- Vi har lagt särskilt fokus på lektionssalarna. Klassrummen har byggts för att det ska
kunna skärmas av så lärare och elever ska kunna göra rum i rummet. Det underlättar
undervisningen när man ska dela upp klassen eller elever ska arbeta i grupparbeten.

Läsårstider 2019/2020
Vårterminen 2020

Höstterminen 2019
Studiedag

1 oktober

Skolstart

9 januari

Höstlovsvecka

v. 44 (28/10–1/11)

Sportlovsvecka

v. 8 (17–21/2)

Skolavslutning

20 december

Studiedag

4 mars

Påsklovsvecka

v. 15 (6–9/4)

Helgdag

1 maj

Helgdag

21 maj

Lovdag

22 maj

Skolavslutning

5 juni

Att känna framtidstro är att känna hopp
om en ljus framtid för en själv, för sina
närmaste och för hela samhället. Det
är att tro på en framtid där det finns
goda förutsättningar för att lyckas med
det som är allra viktigast för en. Brist
på framtidstro kan leda till både fysisk
och psykisk ohälsa och kan ses som ett
folkhälsoproblem. Den regionala undersökningen Liv och hälsa ung visade att
48% av tjejerna och 68% av killarna som
gick i årskurs 9 i Vingåkers kommun
2017 såg ljust på sin framtid.

Framtidstro skapas genom
ökad tillit och tilltro till:
• sig själv och sin egna förmåga
• till andra
• till samhället i stort och
välfärdssystemet

Genom att öka tillit och tilltro på flera
plan kan vi vinna mycket.
Genom aktiviteter så som föreläsningar,
prova-på-dagar, kill- och tjejdagar på
fritidsgården, schools out-festival och
kulturevenemang har Vingåkers kommun
försökt skapa förutsättningar till en ökad
framtidstro. Men det viktigaste jobbet
för ökad framtidstro händer i vardagen i
verksamheter, i familjer och i skolan där
man möter människor och utvecklas.
Vingåkers kommun kommer till hösten
lägga extra krut på att sprida budskapet
i kommunens verksamheter och låta det
inspirera och genomsyra allt arbete och
bli en del av det interna värdegrundsarbetet. Sociala nätverk, trivsel och känslan
av sammanhang är väldigt viktigt för
oss alla för att vi ska må bra och vi ska
vara medvetna om att vi kan påverka vår
omgivning mycket genom att visa respekt,
vänlighet och vara goda förebilder för
våra unga kommuninvånare.
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SVENSKA GOSPELVERKSTADEN

Keep the Dream Alive

TEMAAKTIVITETER

med Kulturskolan

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

Charbel Gabro

DREAMCAMP 2019
28-30 OKTOBER HJÄLMARGÅRDEN
Ge menska p•

Insp iration•

Glädje•

Framtidst ro o

DreamCamp 2019 är en unik möjlighet för dig som bor i Vingåkers kommun, går i
årskurs 7-9 och vill göra något spännande på höstlovet. På lägret kommer du som
deltagare att vara med på olika temaaktiviteter och lyssna till inspirationsföreläsning med
Charbel Gabro. Du kommer även få möjlighet att delta i olika workshops, lekar,
tävlingar och hänga med massor av härliga människor. Mer information kommer
inom kort.
För anmälan och frågor kontakta Klara Laago, klara.laago@vingaker.se,
275 82 50. Sista
anmälningsdag 14 oktober
076NR 3 2019
14
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Hur har rekryteringarna av lärare gått?
flytta hit är ett gott betyg. Vi känner att vi
har vind i seglen och en god stämning och
att vi kan möta de utmaningar som väntar
med flytt och det fortsatta arbetet med
Samverkan för bästa skola.
I Högsjö har man också sett ett större
intresse för att arbeta. För ett par år sedan
hade man svårt att rekrytera behöriga
lärare, men i år har behörighetsgraden
stigit något. Karl-Henrik Wickbom är
rektor för både Högsjö skola och
Slottsskolan F-6, och han ser att det är en
positiv trend på båda skolorna.
Efter ett långt och välförtjänt sommarlov
är nu höstterminen i full gång på skolorna
i Vingåkers kommun. Rekryteringen av
lärare inför läsåret 2019/2020 startades
redan i våras. Hur har det då gått och hur
ser det ut med nya behöriga lärare?
Stina
Bengtsson
arbetar
som
rekryteringssamordnare sedan 2017
och har den samlade bilden av hur årets
rekryteringar gick gentemot föregående
år.

”Jämfört med förra året har
vi haft fler sökande men
framför allt, fler behöriga
lärare som sökt våra tjänster.
Det är jättepositivt!”
– I år påbörjade vi annonseringen av
de lediga lärartjänsterna tidigare än
föregående år. Det gav oss naturligtvis
bättre förutsättningar att lyckas. Jämfört
med förra året har vi haft fler sökande
men framför allt, fler behöriga lärare
som sökt våra tjänster. Det är jättepositivt!
För att öka intresset för Vingåkers
kommun som arbetsplats har man
arbetat mycket med att sprida
medvetenheten om kommunen. Idag
letar man inte längre efter arbete på
samma sätt som för några år sedan och

för att nå rätt personer krävs det ett nytt
tankesätt. Arbetssökande vill lära känna
den arbetsplats man söker sig till, man
googlar och tar reda på vem som är chef
och hur man arbetar innan man söker
jobb. Därför har det varit viktigt att
synas mer och på rätt sätt.

– Det är klart att det är svårt att rekrytera
lärare. Så är det även nationellt, men
samtidigt har fler behöriga lärare sökt
och bland ansökningarna finns både de
som är nya i Vingåkers kommun och de
som nu väljer att återvända till sin gamla
ort. Min känsla är att ögonen börjar
– Vi försöker visa upp Vingåker. För om öppnas för att söka arbete i Vingåkers
inte medvetenheten finns så kan man inte kommun. Det är en positiv känsla
förvänta sig att kandidater ska söka sig framåt, säger Karl-Henrik.
till oss, säger Stina. Vi har medverkat vid
flera mässor och vi har börjat arbeta med På skolan i Marmorbyn är behörighetsatt annonsera mot riktade målgrupper i graden redan hög sedan tidigare. Kerstin
sociala medier. Vi arbetar mot studen- Dreger Eriksson som är rektor där har
ternas utskott på universiteten och vi inte haft så många tjänster ute inför detta
har gjort utskick i form av vykort direkt läsår, men hon märker att till skillnad
till de studenter som avslutade sina från föregående år så har betydligt fler
lärarutbildningar i våras. Vi vill gärna behöriga lärare sökt den tjänst som hon
förmedla det som är bra med att arbeta i hade ute.
kommunen, vilka framsteg vi gör, att vi
bygger en ny förskola och skola, att vi har På Sävstaskolan arbetar idag 27 undervisande lärare och i år har man bara två
engagerade lärare och personal.
obehöriga lärare. Det är en förbättring
Intresset för att arbeta i Vingåkers från föregående år och Susanne
kommun har ökat. På Slottsskolan 7-9 Torssander, rektor på Sävstaskolan
har man i år 29 undervisande lärare tycker att årets rekryteringar har gett ett
varav 17 är behöriga lärare. Förra året bättre resultat än tidigare år.
hade man 30 undervisande lärare varav
– Dels beror det nog på att vi har börjat
14 var behöriga.
våra processer tidigare. Det var många
– Jag är jättenöjd med årets rekrytering som sökte tjänsterna och vi hade ett gott
och jag kan se att intresset ökat, urval. Det känns jättebra och det är en
säger Magnus Karlsson, rektor. Vi har tydlig skillnad från föregående år, då
välkomnat lärare från Karlstad, Örebro hade vi inte någon behörig lärare som
sökte, säger Susanne.
och Sveg. Att man väljer att pendla eller
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Förskolan Gränden – med språket i fokus
varit med de sista åren, det har hänt så
mycket bra, roligt och intressant, säger
Åsa.
De påtalar att det har inte bara varit de
två som fört utvecklingen framåt. De
har haft många duktiga kollegor som de
hoppas kommer jobba vidare med frågan.

Barbro Gustafsson och Åsa Wallenstein
Barbro Gustafsson och Åsa Wallenstein
har båda en lång karriär på Grändens
förskola i Vingåker bakom sig. Barbro
har arbetat i Vingåkers kommun sedan
1978. I juni i år gick hon i pension. Åsa
gick i pension 2012 men har sedan dess
arbetat extra vid behov. Hon anställdes
1989. De har fått ca 25 år tillsammans
och alltid trivts bra ihop.
– Vi har haft gemensamma intressen
i arbetet och velat fokusera på samma
saker, säger Barbro.
Barbro och Åsa har båda arbetat inom
barnomsorgen innan det blev förskola.
På den tiden hette det dagis. Den första
läroplanen kom 1998 och det var också
då verksamheten ändrade namn från
dagis till förskola. Läroplanen har sedan
ändrats och i juli 2018 kom en ny läroplan

”Vi arbetar utifrån en
läroplan och har ett tydligt
pedagogiskt fokus idag.
Det fanns inte på samma
sätt när det var dagis.”
för förskolan.
– Det är stor skillnad på det arbete som
görs idag. Vi arbetar utifrån en läroplan
och har ett tydligt pedagogiskt fokus
idag. Det fanns inte på samma sätt när
det var dagis.
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Tidigt upptäckte Barbro och Åsa att de
hade ett gemensamt intresse i språkutvecklingen. Tillsammans kunde de
därför utveckla förskolan Grändens
arbete med språk och språkutveckling.
1995 skulle förskolorna i Vingåkers
kommun välja inriktning.
– Vi var nog tongivande, säger Åsa och
skrattar.
Barbro håller med:
– Vi hade redan börjat arbeta med
språkutveckling enligt Bornholmsmodellen och ville fortsätta med det, därför
var det så självklart att Gränden skulle
ha språk som inriktning.
Åsa och Barbro har under sina år i
Vingåkers kommun och på Grändens
förskola arbetat för att fler ska arbeta
med språket. Kollegor från andra
förskolor i Vingåkers kommun och även
från Katrineholms kommun har kommit
på studiebesök.
En grupp med personal från varje
förskola i kommunen bildade de så
kallade Språkpiloterna. De träffas fortfarande regelbundet och delar tips och
idéer. På senare tid har även workshops
tillkommit för att utbilda och inspirera
kollegor att arbeta med materialet ”före
Bornholmsmodellen”. De delar med
sig av material som de både skapar och
hittar på olika plattformar.
– Man blir lite avundsjuk att man inte

Tillsammans utvecklade Barbro och
Åsa ett särskilt rum på Gränden som de
kallade för Språklyan. I Språklyan är det
fullt med böcker, bilder och hjälpmedel.
I Språklyan har barnen olika aktiviteter
som är knutna till språkutveckling.
Barnen kan få göra mungymnastik, öva
på stavelser, lära sig höra skillnad på olika
ljud och bokstäver och ljuda vokaler och
konsonanter.
– När vi tar med barnen till Språklyan
har vi en tydlig plan för hur aktiviteterna
ska se ut. Det varierar utifrån barnens
utveckling och ålder, men har en röd
tråd hela tiden.
Språklyan ger barnen möjlighet att
utveckla sitt språk utifrån sina egna
förutsättningar. Genom att förstärka
ord med bilder och teckenstöd kan barn
kommunicera innan de lär sig prata.
Teckenstöd hjälper barnen att förstärka
sina ord och vad de vill framföra.
Teckenstöd är särskilt hjälpsamt för barn
med särskilda behov men hjälper alla
barn att utveckla sitt språk.
– Språket är otroligt viktigt för barnen
att utveckla, säger Barbro. Saknar barn
ett språk att uttrycka sig med kan de bli
arga och frustrerade.
Både Åsa och Barbro är nu pensionärer,
men kan stundtals sakna sina arbeten.
De rekommenderar ungdomar att
utbilda sig till förskollärare eftersom det
är ett otroligt roligt och givande arbete.
– Att vara med och se barn utvecklas och
växa ger dig så mycket tillbaka. Vi har
haft världens bästa jobb och skulle inte
ha valt något annat.

Invigning av förskolan Äppellunden

Läshunden Herbert

Lördag 17 augusti invigdes Vingåkers kommuns nya förskola Äppellunden med öppet hus
och möjlighet till rundvisning i de nya lokalerna och i utemiljön. Det bjöds på musik och
lättare tilltugg. Äppellundens rektor Lars-Åke Mård säger så här om den nya förskolan:
– Vi är stolta över vår nya förskola! På Äppellunden har pedagoger haft möjlighet
att vara med och påverka utformningen från allra första början. Därför är många
lösningar praktiska för både pedagoger, barn och föräldrar.
Äppellunden är byggd med ett hållbart tänk för framtiden med giftfria material och
ljusa och välkomnande lokaler. Miljön både inne och ute är utformad för lärande lek
och kreativitet, men också med omsorg och barns trygghet i fokus.
Under våren samarbetade Vingåkers
bibliotek med Sävstaskolan i ett projekt
där man tillsammans med Ingela
Andersson och läshunden Herbert testade
att låta barnen läsa högt. Ingela är utbildad
beteendecoach och valde att också utbilda
Herbert till besök- och terapihund med
specialisering på läsning. Det är ett sätt
att avdramatisera högläsning för barn
som upplever att det är svårt.
– Ofta inger hunden ett lugn och en
trygghet. Även om jag sitter med i
rummet så fokuserar barnen på Herbert
och han kommer aldrig någonsin skratta
eller säga något dumt. På flera av barnen
såg man stor skillnad, en del barn ville
sitta på avstånd och läsa medan andra
ville sitta nära och visa honom bilderna.
Barnen tyckte att han var underbar och
han tyckte det var jätteskoj. Han är av
rasen Petit Brabançon, det är en ras som
älskar människor och som vill vara med
hela tiden, så han passar bra till att arbeta
med barn, säger Ingela
Det finns flera sätt att arbeta med en
hund och barn. Ingela har idéer om att
kunna hjälpa elever som av olika anledningar inte vill gå till skolan genom att
möta upp eleverna och gå tillsammans
till skolan och kanske vara med någon
timme. Man kan också involvera hunden
i klassrummet genom att skapa en plats i
rummet där man kan låta barnen räkna
med honom eller spela spel. I höst väntar
nya utmaningar för Vingåkers enda
läshund:
– Herbert ska arbeta på skolan i Julita,
vi kommer vara med en dag i veckan i
klassrummet tillsammans med en elev,
säger Ingela.
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BRODYR

på kläder och väskor m m

ANNONS
Kontorsmaterial
Kopieringspapper
Pennor med tryck m m

Nu kan vi även erbjuda brodyr av logotyper och
bilder på textil (kläder och handdukar m m).
Vi kan även brodera på väskor, ryggsäckar
och golfbagar.
Ett plagg med brodyr är mycket mer tåligt
vid tvätt än ett med tryck och ger även en
extra dimension då man kan arbeta med olika
tjocklekar på brodyren.
Kom gärna in och titta på prover och få
en prisuppgift på det ni behöver.

A4-papper 2 500 ark
A3-papper 1 250 ark
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Box 144, 643 22  Vingåker • Tel: 0151-130 90
www.linderothstryckeri.se

Läsa upp
betygen?
Behöver du komplettera din utbildning
från grund- och gymnasieskolan?
Vi på Viadidakt erbjuder kommunal
vuxenutbildning i Katrineholm och
Vingåker. Hos oss kan du läsa alltifrån
enskilda kurser till hela yrkesutbildningar
som leder till jobb. Vi utbildar också
personer med funktionsvariation.
Är du osäker på vad just du ska läsa?
Prata med våra studie- och
yrkesvägledare så kan de hjälpa dig!
Vår verksamhet i Vingåker finns på
Åbrogården på Storgatan 55.
Nästa ansökningsperiod
Mellan den 15 oktober och 15 november kan du
söka platsbundna kurser och distanskurser.
Läs mer om utbudet och gör din ansökan på viadidakt.se.
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AnhörigCentrum flyttar
till Sävstagården

Från och med 1 oktober finns AnhörigCentrum beläget på Sävstagården,
Sävstaholmsvägen 32-34. I och med
flytten ändras öppettiderna från tisdagar
till att gälla onsdagar mellan klockan
10.00 och 12.00. Då är AnhörigCentrum
öppet för drop in.
Aktuellt program annonseras på
Vingåkers kommuns hemsida. Där finns
också en ny e-tjänst som kan användas
för att få kontakt med AnhörigCentrum.

Väntjänst

Integration i praktiken

Åtta barnfamiljer har under sommaren under ledning av volontär Ghada Farah fått
känna glädje och samhörighet i trädgårdsmiljö bakom slottet i Vingåker. De har sett
hur egna nyplanterade grönsaker och blommor har vuxit och gett fina skördar.
Det är alldeles speciellt när det är arbetet från ens egna händer som växer fram till
något gott och nyttigt, tycker barnen. Flera av familjerna har bestämt sig för att hyra
odlingslotter som de kan driva nästa år.
Ghada Farah är utbildad i arabiskt språk och litteratur som förutom sitt engagemang
med barn i trädgården driver även sagostund på arabiska för barn på Vingåkers
bibliotek i samarbete med Studiefrämjandet.

Projekt Trygghetsvandrare
Har du lite tid över varje månad? Och
känner du att du skulle vilja ge av din
tid till de äldre i Vingåkers kommun? Då
kan Väntjänsten vara något för dig.

Som ett komplement till de årliga trygghetsvandringar som genomförs av Vingåkers
kommun och Polisen startade inför sommaren projekt Trygghetsvandrare. Tanken
bakom projektet var att skapa en tryggare miljö genom att fler människor är ute i rörelse
och finns där som stöd för ungdomar, pratar med dem och är en närvarande vuxen.

Är du intresserad av att veta mer och
eventuellt vara med och bidra till att
förgylla de äldres vardag utifrån dina
förutsättningar?

Fredagar och lördagar mellan klockan 20.00 och 22.00 har frivilliga under sommaren
vandrat i Sävstaområdet och Tennisparken för att skapa trygghet och kontakt med
ungdomar. Vid ett utvärderingsmöte efter sommaren berättar deltagarna i projektet att
de har haft många bra dialoger med stökiga ungdomar vid flera tillfällen och att deras
närvaro har minskat ungdomarnas dåliga uppförande. De har upplevt att deras insats
har uppskattats av allmänhet och ungdomar och är glada över att ha kunnat bidra till en
trivsammare, tryggare och säkrare kommun.

Kontakta Sara Abrahamsson
på 0151-193 70 eller
sara.abrahamsson@vingaker.se
så får du veta mer.

Och för dig som är över 65 år:
välkommen på Väntjänstens café med
bingo och kulturinslag. Måndagar
mellan 13.00-16.00 på Köpmangatan 3.
Ingen föranmälan krävs. Välkommen!
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Gruppen kommer att fortsätta med trygghetsvandringar vid olika evenemang under
hösten och till våren starta upp igen kontinuerligt på fredagar och lördagar klockan
20.00 för att vandra i Sävstaområdet och Tennisparken fram till klockan 22.00.
Är du intresserad att vara med i gruppen för trygghetsvandrare är du
välkommen att höra av dig till kommunens säkerhetsstrateg
Hanna Mehaj, 070–551 67 79, hanna.mehaj@vingaker.se.

Ung Integration är
kvartalets medarbetare

Ansök om stöd via våra
e-tjänster

Du kan ansöka om stöd från kommunen
via e-tjänst på webben genom att logga in
med e-legitimation. Du kan fortfarande
ansöka som innan via blankett.
Handledarna Alexander Gustafsson, Abdimalik Basid Abdi, enhetschef
Meliha Vrana, Sameh Kanan, Olga Bakanova, Åsa Karlsson, Lise-Lotte
Karlsson, Magnus Drysén, Annmarie Bergendahl, Robert Stejander.
Saknas på bilden gör handledarna Susanne Pedersen och Nawzad Wanli.
För nio år sedan startades kommunens mottagande av ensamkommande barn och unga
i liten skala. Från början var det tänkt att det skulle rymmas cirka tio ungdomar och
en personalgrupp som var lika stor. 2015-2016 expanderade verksamheten kraftigt
och hade som mest ett 70-tal inskrivna ungdomar och nära 50 anställda. Idag har
verksamheten återigen minskat och det är idag knappt 20 ungdomar inskrivna i
stödboende och personalgruppen har minskat till 12 personer. En anställd finns kvar
från den allra första personalgruppen, Robert Stejander, men flera kom nästan lika tidigt.
Medarbetarna har visat en mycket stor flexibilitet och gett prov på lösningsinriktad
handlingskraft både under den mycket snabba expansionsfasen och den nuvarande
minskningen av verksamheten.
Under åren har verksamheten fungerat mycket bra och flertalet av de ungdomar som
fått uppehållstillstånd har gått vidare till arbete och studier. Under åren har över 100
ungdomar passerat igenom Ung Integration.
Under sommaren har Ung Integration och dess personal haft ett omfattande
samarbete med kommunens individ- och familjeomsorg och gett stöd till barn och
familjer på olika sätt. Nu pågår en stor förändring av verksamheten där Vingåkers
kommun kommer att pröva att bedriva ett stödboende för även andra ungdomar med
behov och där personalgruppen också kommer att kunna utföra andra stödinsatser i
den egna kommunen.

Vill du engagera dig och göra en personlig insats som språkvän?
Eller är du ny i Sverige och vill få en språkvän?
Mer information och intresseanmälan:
www.vingaker.se/sprakvan

Exempel på stöd är hemtjänst, särskilt
boende,
trygghetslarm,
mattjänst,
dagvård, växelvård, LSS (tio olika
insatser), socialpsykiatrin, färdtjänst,
riksfärdtjänst.
Även Språkvän och anhörigstöd finns
som e-tjänst.
Du hittar e-tjänsterna på
minasidor.vingaker.se

Balansera Mera!
Under vecka 40 pågår kampanjen
Balansera Mera, som kommer att
uppmärksammas i Vingåkers kommun.
Syftet är att förebygga fallolyckor och
aktuella händelser under veckan kommer
att annonseras framöver.
Vill du redan nu veta mer om
kampanjen eller få tips och råd
finns det information på
socialstyrelsen.se/balanseramera

På Socialstyrelsens hemsida kan du
läsa broschyren ”Tips och råd för att
förhindra fallolyckor”. Där finns tips på
hur fallolyckor i vardagen kan förhindras
genom att äta näringsriktigt, träna
balans och styrka, samt ha kunskap om
och koll på sina mediciner.
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Vad händer på Vingåkers
bibliotek i höst?
Vingåkers bibliotek anordnar en hel del

En sommar full av aktiviteter
Sommaren bjöd på många välbesökta och lyckade evenemang i samarbete med
Område Upplevelser, bland annat:

under hösten. Här kommer ett axplock.
• Skrivarkurs
• Bokcirkel
• Fotokurs
• Mobilträffar
• Sagostunder
• Fredagsmys
• Bookworms
• Lästräffar på arabiska och spanska
• Läxhjälp för vuxna och ungdomar

• Skolavslutningsfesten Schools out
• Nationaldagen med teater och musik, diplomutdelning och högtidstal
• Fotbollsskolor i Vingåker och Högsjö
• Familjeteatern Reskamraten i Folkets park
• Storbildsvisning av damernas fotbolls-VM
• Skojbussen har åkt på turné i bygden
• Fyra allsångskvällar med familjen Widén och gästartister
• Kulturdagar och mångfaldsdag med Prideparad
• Barnens dag i Folkets park
• Skoj i Tennisparken hela sommaren med glass, lek och bus

Under vecka 38 invigs Digidelcenter
med många spännande aktiviteter och
föreläsare. Den 10 oktober kommer
teknikbloggaren och influencern Elin
Häggberg. Författarträff med Anna
Laestadius Larsson den 14 november
(på Hjälmargården) samt Irländsk och
skotsk folkmusik (på Hjälmargården)

Familjeteatern Reskamraten

Prideparad

den 19 november.
Det blir även barnteater
”Vi som överlevde”. En fartfylld,
interaktiv berättarföreställning om
en av Sörmlands viktigaste historiska
händelser. Rekommenderas för 3-8 år.
”Hiskeliga hemskheter och bloddrypande drapor”. Lyssna till spökhistorier
från hela världen berättade av Fabula
Storytellings duktiga berättare. Från 8 år.

Allsångskväll med familjen Widén

Övrigt
Biblioteket kommer att vara stängt
den 26 och 27 september på grund av

Alla dessa aktiviteter hade inte varit möjliga utan dig! Tack för att du har besökt oss
och gjort denna sommar helt fantastisk.

personalutbildning.
För mer information om
datum och tider
vingaker.se/bibliotek
eller kontakta biblioteket på

Håll utkik efter höstlovsaktiviteter på

0151-191 90
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Nominera till stipendium
Kultur- och fritidsnämnden delar varje år ut fyra olika stipendier för att uppmärksamma eldsjälar som arbetar med kultur- eller i föreningslivet.
Nämnden beslutar om stipendiaterna som sedan hyllas tillsammans med kommunens
övriga stipendiater under vintern vid en stipendiemiddag.

Ungdomskulturstipendium
Stipendiet kan användas till
studier, studieresor eller
liknande i syfte att utveckla en
lovande förmåga. Stipendiaten
får ej ha fyllt 26 år.

Den som nomineras ska vara bosatt eller komma från Vingåkers kommun.

Ungdomsledarstipendium

Läs mer om de olika stipendierna och nominera på
vingaker.se/stipendier-fonder-och-utmarkelser

Stipendiaten ska ha utfört

Vi vill ha din nominering senast den 30 september.

ledare inom kommunens ideella

värdefulla insatser som ungdomsföreningar, idrottsföreningar,
religiösa sammanslutningar eller
studieorganisationer.
Ungdomsidrottsstipendium
Stipendiet ska utdelas till den
som kan visa upp stora
framgångar inom en idrottsgren.
Stipendiet kan användas till
utbildning, utrustning och
avgifter för resor och tävling
eller liknande, i syfte att
utveckla sin idrottstalang
Kulturstipendium
Stipendiaten ska ha utfört
framstående kulturella insatser.
Stipendiet kan även utdelas till
kulturgrupper med verksamhet
i kommunen.

Öppettider under höstlovet
Vingåkersbadet

Fritidsgården

Vingåkers bibliotek

Måndag

28 okt 11.00-17.00

Avvikande öppettider anslås på

Måndag 10.00–18.00

Tisdag

29 okt 05.45-20.00

fritidsgårdens Facebooksida

Tisdag

Onsdag

30 okt 09.00-20.00

facebook.com/Fritidsgarden-

Onsdag 10.00–18.00

Torsdag

31 okt 09.00-18.00

Vingaker och på fritidsgården.

Torsdag 10.00–18.00

Vuxenbad

18.00-20.00

10.00–18.00

Fredag 10.00–13.00

Fredag

1 nov

09.00-20.00

Kommunhuset

Lördag

2 nov

Stängt

Fredag

Söndag

3 nov

09.00-15.00

1 nov

Lördag Stängt
07.30-12.00

Söndag Stängt
Högsjö bibliotek
Torsdag 14.00-19.00
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September

20/9, 4/10, 18/10, 1/11,

21 september
Jubileumskonsert med
Robers Wells och Sofia Kjällgren
16.00, Västra Vingåkers kyrka

15/11, 29/11, 13/12
Fredagsmys för föräldralediga
Sång, musik och högläsning
för de små barnen

Arr: Vingåkers Rotaryklubb

09.00, Vingåkers bibliotek

28 september
Konsert för Världens Barn
16.00, Ekbackskyrkan
Arr: Lokalkommittén för Världens Barn

24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 29/10

Oktober

Drop-in för dig med frågor kring

Mobilträff
mobil eller surfplatta

19 oktober
Hantverksmarknad
14.00-17.00, Ekbackskyrkan

10.30-12.00, Vingåkers bibliotek

24 oktober
FN-dagen
Kulturskolan bjuder in till en kväll med
musik, sång och berättelser
18.00, Slottsskolans aula

1/10, 29/10, 26/11, 17/12
Sagostund
Passar barn i åldern 2-6 år

November

13.30-14.00, Vingåkers bibliotek

22 november
Disneyafton med kulturskolan
En magisk afton för alla skolelever i Vingåker
18.00, Slottskolans idrottshall
3/10, 7/11, 5/12
Min väg
Föräldrar bjuds in till samtal
med skolan och Kulturskolan
17.00-18.30, Apoteksgatan 6

23-24 november
Julmarknad
10.00-15.00, Hjälmargården

December
7 december
Julmarknad
15.00-17.00, Ekbackskyrkan

9/10, 13/11, 11/12
BOOKworms –
bokklubb för barn och unga

13 december
Luciatåg
18.00, Västra Vingåkers kyrka

Vi träffas och pratar böcker,
spelar spel, fikar med mera
Ålder 8-12 år
16.00, Vingåkers bibliotek

Bio
Program Vingåkers Bio
www.bioguiden.se
Program Bio Kontrast
facebook.com/biokontrastvingaker

KULTURCAFÉ

24/9, 15/10, 21/11
Kulturcafé på biblioteket
Kulturskolan bjuder in gäster i
samarbete med Vingåkers bibliotek
18.30, Vingåkers bibliotek

Anmäl ditt evenemang till kommunens evenemangskalender! Evenemangen ska vara av allmänt intresse, lokalt i eller runt Vingåker och öppet för alla.
Vi reserverar
för ändringar
VINGÅKER
FÖR DIGi programmet
NR 3 2019 samt eventuella tryckfel. För anmälan av evenemang samt löpande uppdaterad kalender: www.vingaker.se/evenemang
24 oss

