Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Invigning av kommunens
första hundrastgård
Nu är det dags att inviga kommunens första hundrastgård.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Stefan Pettersson
(M) kommer att hålla ett kort tal och klippa bandet på plats.

Reducering av juli
månads förskoleavgift
På senaste mötet beslutade kommunfullmäktige att
reducera juli månads förskoleavgift med 100 procent.
På grund av coronasmittan gick kommunens
utbildningschef, Hans Dahlqvist, i början på mars månad
ut med en vädjan till vårdnadshavare som har barn i
kommunens förskolor. Vädjan var att hålla sina barn
hemma för att, i rådande läge, avlasta en ansträngd
förskoleverksamhet.
Med bakgrund av detta föreslog bildningsnämnden
att vårdnadshavare, med barn i någon av kommunens

förskolor, skulle premieras genom en reducering av juli
månads avgift med 100 procent.
Beslut i frågan togs på måndagens fullmäktigemöte,
vilket innebär att förskoleavgiften i juli månad kommer att
vara noll kronor för de som har barn i kommunal förskola.
- Vädjan har hörsammats av vårdnadshavarna och
insatsen var och är av stor betydelse för kommunens olika
verksamheter samt för att minimera smittspridningen av
covid-19 i samhället. Så det kändes bra att vi kunde ta
detta beslut som premiera vårdnadshavarna, säger Kim
Hellström (SD), bildningsnämndens ordförande.

Busstider för sommarens simskola

När: torsdag 11 juni kl.11.00
Var: Parkgatan, Teckomatorp (mitt emot konstgräsplanen,
bakom Försköningsparken)
Välkommen att vara med på invigningen!
Och glöm inte att ta med din hund!

Lediga jobb
i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdatum
· Lärare i åk 1-3 till Parkskolan
2020-06-03
· Växtodlingslärare
2020-06-10
· Yrkeslärare till vård och omsorgsutbildning 2020-06-12
· Personlig assistent
2020-06-25
Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Svalövs kommun har avtal med friluftsbadet på First Camp Röstånga om drift av simskolan.
Kommunen ansvarar för simskolebussarna.
Tidtabellen för bussarna till och från sommarens simskola hittar du här:
Period 1, 2020-06-15 till 2020-07-03
Tur 1
Fram
Heleneborgskolan, Svalöv**
10.05
Svalövs Montessori***
Torrlösa*
Bialitt*
Friluftsbadet Röstånga
10.25
		
Åter
Friluftsbadet Röstånga
12.05
Bialitt*
Torrlösa*
Svalövs Montessori***
Heleneborgskolan, Svalöv**
12.25
Tur 2
Lunnaskolan Kågeröd*
Friluftsbadet Röstånga
		
Friluftsbadet Röstånga
Lunnaskolan Kågeröd*
*Skånetrafikens hållplatser
**Fickan utanför Heleneborgshallen
(Skolgatan 16)
***Vid Järnvägsövergången

Period 2, 2020-07-06 till 2020-07-24
Tur 1
Fram
Parkskolan, Teckomatorp
10.00
Röstånga Friluftsbad
10.25
		
Åter
Röstånga Friluftsbad
12.05
Parkskolan, Teckomatorp
12.30
Tur 2
Tågarp, torget
Billeshögskolan*
Värmö
Midgårdskolan, Röstånga
Friluftsbadet Röstånga
		
Friluftsbadet Röstånga
Midgårdskolan, Röstånga
Värmö
Billeshögskolan*
Tågarp, torget

Fram
08.30
8.55
Åter
10.35
11.00

Avslutning
lördagen
4/7

*Skolskjutshållplatsen vid Billeshögskolan
**Skolskjutshållplatsen vid idrottshallen,
Parkgatan

Fram
08.10
08.20
8.45
8.55
Åter
10.40
10.50
11.15
11.25

Avslutning
lördagen
25/7
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