Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Kommunens skolor
avancerar ytterligare
i skolrankningen Öppna jämförelser
Svalövs
kommuns
grundskolor
klättrar
ytterligare placeringar
i Sveriges kommuner
och Landstings senaste skolmätning. Vi har
avancerat från plats
165 till plats 127.
Sveriges kommuner och
landsting (SKL) publicerar
årligen så kallade öppna
jämförelser mellan olika
kommuner, bland annat i
syfte att stimulera till analys
av verksamheterna och för
att man ska kunna lära av
andra för att förbättra kvalitet och effektivisera arbetet.
Det sammanvägda resultatet för Svalövs kommuns
samtliga skolor, kommunala och friskolor, har stigit
till placering 209 läsåret
2015-16 från placering 217
(av 290 kommuner) läsåret
2014-15. Om vi tittar enbart
på våra egna kommunala

skolor, har vi avancerat till
plats 127 från plats 165 läsåret 2014-15.
– Svalövs kommun har avancerat i samtliga mätningar
som görs för skolan, både i
Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds mätningar som tidigare redovisats,
men nu också i SKL:s Öppna jämförelser. Denna trend
bekräftar att vi är på rätt väg
med vårt omfattande kvali-

tetsförbättringsarbete, säger
tillförordnad utbildningschef
Roland Tufvesson.
SKL:s undersökning delar
upp kommunerna i tre zoner: grön, gul och röd. 25
procent är gröna kommuner, de mest framgångsrika.
50 procent av kommunerna
hamnar i gul zon, mellanskiktet, och 25 procent markeras som röda kommuner,
vilket innebär att man måste

jobba ännu hårdare på att
förbättra sin kvalitet.
I årets mätning ligger Svalövs kommun genomgående
i gul zon, från att för ett par
år sedan legat huvudsakligen i röd. Vi är till och med
uppe i grön zon vad gäller
antal elever i årskurs 9 som
är behöriga till yrkesförberedande program, när hänsyn
tagits till våra socioekonomiska förutsättningar. Här
vill vi ge en stor eloge till vår
högstadieskola, Linåkerskolan, för ett bra arbete.
– Sedan 2013 har vi arbetat målmedvetet med utvecklingsprojekt och kompetensutvecklingsinsatser för
personalen på våra skolor,
och detta har inneburit att
vi stabilt har förankrat oss
på en högre nivå. Men vi
är inte nöjda! Vi vill bli ännu
bättre – målet är grön zon,
säger bildningsnämndens
ordförande Torbjörn Ekelund (L).

Flyktingenheten söker boendemöjligheter
Just nu undersöker vi om det finns intresse
från privata fastighetsägare att hyra ut lägenhet alternativt rum till ensamstående nyanlända flyktingar.
Vid ett sådant hyresupplägg så kommer kommunens flyktingenhet självfallet att vara ett stöd i hela boendeprocessen
mellan fastighetsägaren och den boende.

Är du intresserad så tag gärna kontakt med oss för att får
mer information och diskutera formerna samt förutsättningarna för ett sådant upplägg.
Vänligen kontakta:
Ola Knutsson, flyktingsamordnare
Tel: 0709-47 540 42
E-post: ola.knutsson@svalov.se

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel			
Sista ansökningsdag
n Elevassistent till Svalöfs gymnasium 2016-12-15
n Lärare i Ma och ett No-ämne,
2016-12-15
Svalöfs gymnasium
n Idrottslärare/resurs, Linåkerskolan 2016-12-15
n Elevassistent/resurs, Linåkerskolan 2016-12-16
n Stödpedagog korttidsvistelse
2016-12-19
/korttidstillsyn
n Vårdare			2016-12-19
n Stödpedagog, daglig verksamhet
2016-12-19
n Svenska/So-lärare		 2016-12-20
n Timvikarie till skola, fritids och
2016-12-20
förskola i Röstånga
n Lärare i årskurs 4 i Ma/No och Tk
2016-12-26
n Undersköterska, vikarie inom
2016-12-31
vård och omsorg
n Vårdbiträde, vikarie inom 		
2016-12-31
vård och omsorg
n Arbetsterapeut			2017-01-10
n Speciallärare, Lunnaskolan
2017-01-15
n Förskolelärare, Ekdungen		
2017-01-20
n Vikarie, vårdare			2017-01-31
n Vikarie, korttids/fritids eller
2017-01-31
daglig verksamhet
n Timvikarie, Ekdungens förskola
2017-01-31
Du hittar och söker lediga jobb på
www.offentligajobb.se.

Vill du göra skillnad?

Socialtjänsten söker
jour- och familjehem

Har du och din familj engagemang och känslomässigt utrymme för att ta emot andras barn i ditt hem? Socialtjänsten
söker fortlöpande familjer som kan ta emot barn och unga i
sitt hem för korta perioder och över tid.
Vill du veta mera är du välkommen att kontakta kommunens familjehemssekreterare:
Ganimete Berisha, E-post: ganimete.berisha@svalov.se
Tel: 0418-47 50 65
Emily Borgman, E-post: emily.borgman@svalov.se
Tel: 0418-47 50 46
Lämna en intresseanmälan!
Förutom att kontakta våra familjehemssekreterare kan du också göra din intresseanmälan på kommunens hemsida. Sök
på ”Familjehem” i sökmotorn på hemsidan
eller skanna QR-koden här intill med din
mobil för att komma till anmälan. Du blir
kontaktad så snart vi tagit emot din intresseanmälan.

Nu kommer blodbussen
Nu är blodbussen åter i Svalöv.

Tid: 15 december, kl. 13.15–15.00 och 16.15–18.45.
Plats: parkeringsplatsen vid Brandstationen i Svalöv.
De flesta mellan 18 och 60 år som känner sig friska och
väger minst 50 kilo kan bli blodgivare. Du behöver inte
föranmäla dig, men vi vill gärna att du som vill bli blodgivare kommer senast en kvart före stängning. Kom ihåg
fotolegitimation.
Mer information hittar du på geblod.nu eller ring 0200-87
11 22 (måndag-fredag).
Välkommen!
Blodcentralen Skåne – en del av Region Skåne.

Polisens mobila kontor

Här får du råd och tips och det går också bra att få
hjälp med att lämna in anmälningar. I stort sett kan
du göra samma saker som i en vanlig polisreception.
Här finns vi vecka 50:
Torsdag 15/12:
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Teckomatorp
Det kan ske ändringar i schemat i de fall något akut händer
som medför att polisen måste omprioritera sina resurser.

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
19 december 2016, kl. 18.30.
Föredragningslistan med samtliga handlingar finns att
läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, ”Handlingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna finns också
att hämta i kommunhusets reception.

Nyregistrerade företag

Några av ärendena på dagordningen är:
Utdelning av miljöpris och byggnadsvårdspremium 2016
Budget 2017, samt plan 2018 – 2019, med allmänhetens frågestund
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Sammanträdet är öppet för allmänheten.

n
n
n
n
n
n
n

Agellus Miljökonsulter
A&O Mekaniska AB
BilleFlex AB
Hundoteket
Thomas Svensson Holding AB
Tostarp Mazeikiai Holding AB
Web of Life AB
ZentreratFokus by Ulrika

Karl-Erik Kruse
Kommunfullmäktiges ordförande

Vi välkomnar dessa nya företagare i Svalövs kommun!
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