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Samråd för projekt väg 108 och väg 13
Trafikverkets vägplan för väg 108 och väg 13 genom
Röstånga är just nu ute för samråd.

Preparandkurs – en väg
tillbaka till gymnasiestudier
Svalövs kommun och Fridhems
folkhögskola arbetar tillsammans för att hjälpa ungdomar
som av olika anledningar inte
valt att fortsätta plugga efter
grundskolan. Det man erbjuder
är en så kallad preparandkurs,
vilket är en kurs som förbereder
och ger lusten tillbaka för
fortsatta gymnasiestudier.
Preparandkursen är en förmotiverande insats för unga vuxna som
fyllt 18 år och som varit ifrån studier
en längre tid. Främst riktar den sig till
de som hoppat av gymnasiet eller till
de som inte ens börjat och syftet med
kursen är att motivera och peppa
individen så att hen återupptar och
sedan slutför sina gymnasiestudier.
- Har man varit ifrån studierna en
längre period så är det svårt att på
kort tid komma in i en bra studietakt
igen. Då är preparandkursen ett bra
insteg innan man åter börjar studera
på gymnasiet, Komvux eller på
folkhögskolan, säger Suzana Majetic.
Preparandkursen är på åtta veckor.
Efter dessa veckor är det inlagt en
fördjupning där preparanden får
testa att gå in i en ordinarie klass på
Fridhems folkhögskola och läsa olika
ämnen.
- Under fördjupningen har preparanden inget krav på sig att få en
behörighet utan här det meningen
att personen ska känna att det
fungerar, att det går bra och i ett
lagom tempo. Att vederbörande helt
enkelt känner att man kan ta sig an
gymnasiestudierna, säger Suzana.
Suzanas roll är att identifiera vilka
ungdomar preparandkursen skulle
vara intressant för samt informera
om
kursens
möjligheter.
Hon
håller också kontinuerliga avstämningsmöten med lärarna på Fridhems
folkhögskola och följer upp och

Trafikverket vill öka säkerheten för oskyddade trafikanter och
öka tätortskänslan. Därför planeras det en ombyggnation
med nya tätortsportar vid infarterna, förbättra övergångarna
över väg 13 och ta bort vänstersvängfält på väg 108. I
projektet ingår även att tillgänglighetsanpassa busshållplats
Friluftsbadet.
Synpunkter på samrådsunderlaget lämnas senast den 30 juni
2019 till Trafikverket.
Mer information om projektet, samrådshandlingar samt hur
du lämnar synpunkter hittar du på:
www.trafikverket.se/rostanga

Mobila poliskontoret
är tillbaka!

Från v. i bild: Suzana Majetic, arbetsmarknadskonsulent för ungdomar i Svalövs
kommun, och Anders Clevestad, lärare och ansvarig för preparanderna på Fridhems
folkhögskola

stöttar de ungdomar som går på
preparandkursen.
- När preparanden har gått en termin
och känner sig redo så kan hen börja
sina gymnasiestudier på Fridhems
folkhögskola, alternativt på Komvux
eller via annan studieform, berättar
Suzana.
Det är andra gången som kommunen
och Fridhems folkhögskola tillsammans genomför preparandkursen. Vid första omgången deltog
åtta ungdomar, varav sju fullföljde
hela kursen och sedan fortsatte
att studera gymnasieämnen på
Fridhems folkhögskola. På den andra
omgången, som pågår nu, började
sex ungdomar. Sedan starten har
tre hoppat av och tre preparander
har fortsatt och planerar att plugga
gymnasieämnen på folkhögskolan.
Anders Clevestad är lärare och
dramapedagog samt ansvarig för
preparanderna på Fridhems folkhögskola. Han tycker samarbetet
med kommunen och Suzana fungerar
väldigt bra.
- Vi har ett väldigt fint samarbete med
kommunen. Vi har verkligen jobbat
nära varandra, med både uppföljning
och utvärdering, för att göra det bästa
för våra preparander. Det handlar helt
enkelt om att vi under ganska många
år har utarbetat ett gott samarbete,
säger Anders.
Anders har tidigare arbetat inom
kommunens GPS-verksamhet. En
verksamhet som riktar sig till ungdomar som behöver hjälp för att
komma vidare i livet. Som ansvarig
för preparanderna på Fridhems
folkhögskola så blir rollen något
liknande.
- Vår roll här på preparandkursen

är att ta in ungdomar som är studieovana. Att peppa och lära dem hur
det är att gå i skolan genom att få in
rutiner, att få dem att vilja gå vidare.
Så småningom är målet att slussa
in ungdomarna så att de blir en
ordinarie elev som alla andra som
läser här, säger Anders.
Det finns många goda exempel på
ungdomar som gått preparandkursen
och som det gått bra för. Ett lyckligt
exempel som Anders lyfter är den
om en av ungdomarna som var så
kallad ”hemmasittare”. I flera år satt
individen hemma och inte gjorde
något. Hen fick chansen att gå preparandkursen och det gick väldigt
bra. Därefter blev det fortsatta studier
på folkhögskolan och nu är personen
på gång att starta eget företag.
- Man tjänar inte femtiotusen i
månaden som lärare men det finns
mycket annat som är lön. Att som
lärare få vara med om en individs
resa som den här är fantastiskt och
värt mycket, säger Anders.
Just nu är Suzana och Anders igång
med att planera inför en ny omgång
preparander till hösten och i nuläget
är planen att kursen startar i oktober
månad.
- Är man 18 år och varit ifrån
studier och är intresserad av preparandkursen så ska man definitivt
kontakta mig så berättar jag mer
om utbildningen. Vi gör också ett
studiebesök på Fridhems folkhögskola för att kolla in lokalerna och
träffa Anders, säger Suzana.

Från och med vecka
25 besöker polisens
mobila kontor åter
kommunens tätorter.
Efter en stunds uppehåll,
på
grund
av
omprioriteringar, är polisen åter igång med mobila kontorets
verksamhet. Polisens mobila kontor kommer att finnas på
plats enligt nedanstående schema men håller semester
vecka 29-32.

Onsdagar:

09.30-11.30, Svalöv
13.00-15.00, Teckomatorp

Torsdagar:

09.30-11.00, Röstånga
13.00-15.00, Kågeröd

Övriga orter i kommunen kommer att besökas vid behov och
i samband med speciella evenemang.
Välkommen att besöka oss!

Sommartidtabell

Från den 16 juni till den 17 augusti gäller Skånetrafikens
sommartidtabell.
Läs mer i Skånetrafikens app eller på
www.skanetrafiken.se om hur din resa påverkas.

Kontaktuppgifter: Suzana Majetic,
arbetsmarknadskonsulent
0709-45 10 47
suzana.majetic@svalov.se
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Förskolechef Ekdungen i Kågeröd
Miljöstrateg/Kommunekolog
Timvikarie inom Vård och Omsorg/ LSS
Förvaltningsekonom
Sjuksköterska 60% till Svalöfs gymnasium
Timvikarier till område Billeberga/Tågarp

2019-06-24
2019-06-25
2019-06-30
2019-07-07
2019-07-14
2019-08-11

Du hittar även information om lediga jobb hos oss på
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv
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Företagsmässa i Heleneborgshallen!
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Sista ansökningsdatum

Över 90 företag från olika branscher - Mattorg - Hoppborgar för de små!

Öppet för allmänheten
Lördag 28/9, kl. 10-16

Välkomna!
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