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Räddningstjänsten bjuder
in till prova-på-dag!

Svalöfs gymnasium
slår upp dörrarna
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Svalöfs gymnasium

Från vänster syns Betty Rosenqvist Frida Busk och Johanna Hyll, elever på Samhällsvetenskapliga
programmet, några av alla de elever som kommer att ﬁnnas på plats under öppet hus den 2 oktober.
När Svalöfs gymnasium anordnar öppet hus
den 2 oktober kan man bland annat få reda
på mer om de nya proﬁlerna på samhälls- och
naturvetenskapsprogrammen, få en inblick i hur
eleverna tar hand om allt från pyttesmå hamstrar
till gigantiska hjullastare och höra lite om
huvudbyggnaden som fyller 100 år i år.
Öppet hus pågår mellan klockan 10 och 14 och innefattar alla skolans olika lokaler, byggnader och
gymnasieutbildningar.
Evenemanget vänder sig främst till ungdomar som
är intresserade av att bli elever på skolan, men även
anhöriga och andra intresserade är välkomna till öppet
hus.
- Det känns väldigt kul att kunna ha ett vanligt
öppet hus igen efter alla restriktioner. Jag hoppas
att de som inte känner till att Svalöv har en modern
gymnasieskola som även erbjuder samhälls- och
naturvetenskapsprogram, tar tillfället i akt och besöker

oss, säger Lena Hansson, rektor.
Alla elever och lärare på skolan ﬁnns tillgängliga under
dagen och är redo att svara på frågor om skolans
alla utbildningar. Besökarna får se alla lokaler och
hälsa på i verkstäder och stallar. Det kommer även
att arrangeras en rad olika aktiviteter och blir man
hungrig kan man ta en paus i matsalen där skolans
kök har ärtsoppa till försäljning.
Under öppet hus den 2 oktober uppmärksammas
också att skolans huvudbyggnad fyller hundra år i år.
- Vi har en vacker huvudbyggnad som rymmer
mycket historia och den vill gärna uppmärksamma,
säger Lena Hansson.

MISSA INTE!

Vill du hjälpa människor att känna trygghet i sin
vardag?
Vi söker dig med båda fötterna på jorden och hjärtat
på det rätta stället. Du är villig att lära dig ett nytt yrke
där du får all utbildning av oss. Du bor och eventuellt
arbetar i Svalövs eller Röstångas tätort.
Som deltidsbrandman får du ett jobb där du träffar
många människor, vuxna som barn och i många fall
har du möjlighet att vara till stor hjälp och göra verklig
skillnad.
För tillfället är vi i stort behov av nya kollegor så ta
chansen och kom på vår prova-på-dag och testa
om det är något för dig. Vi strävar efter en jämnare
könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande.
Jobbar du mycket hemifrån? Kan du påverka din
arbetstid? Har du funderat på yrket men inte trott det
var möjligt för dig? Har du sökt tidigare men inte blivit
antagen? Sök igen!
När: 9 oktober kl. 09.00-14.00
Var: på brandstationen i Svalöv
Anmälan: Föranmälan krävs genom att tala
med någon av oss eller ring Rickard på telefon
0706-70 66 14. Har du frågor så ställ dom gärna till
rickard.nilsson@svalov.se
Välkommen!
Vi arbetar för ett tryggare Svalövs kommun!

Vad: Öppet hus
Var: Svalöfs gymnasium
När: Lörd den 2 oktober kl 10-14

Anhörigdagen
15 oktober 2021

Kommunfullmäktige sammanträder

Du som är anhörig och som regelbundet tar
hand om någon som är äldre, är långvarigt sjuk
eller har ett funktionshinder är välkommen till
årets anhörigdag som har fokus på anhörigas
välmående. Under dagen får vi lyssna på
spännande och högaktuella föreläsningar, prova
på mindfulness, lära känna andra anhöriga, prata
om kost och motion med mera.

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
• Digitaliseringsstrategi
• Förändring av valdistrikt inför allmänna valen 2022

När: 15 oktober kl. 09.30-16.00
Var: Kommunhuset, Fullmäktigesalen
Anmälan: Bindande anmälan senast den 7 oktober
till anhörigsamordnaren, telefon 0418-47 54 65 eller
anhorig@svalov.se. Evenemanget är gratis, men
avhopp senare än en vecka innan debiteras med 180
kr. Begränsat antal platser. Ange namn, telefonnummer
samt eventuella matallergier vid anmälan.
Arrangör: Anhörigstödet i Svalövs kommun i samarbete med Region Skåne
Anhörigstödet bjuder på ﬁka och lunch!
Välkommen!

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde
på Linåkerskolan i Svalöv, måndagen den 27
september 2021, kl. 18.30.

Program
Kl. 09.30
Kl. 09.45
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 12.30
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 14.45
Kl. 15.45

Presentation av Anhörigstödet
Föreläsning: ”Att leva nära någon
med kognitiv svikt. Tips till anhöriga.”
Kaffe och fralla
Föreläsning: ”Psykiskt självomhändertagande genom livet.”
Lunch
Motiverande samtal: ”Kost och hälsa.”
Kaffe och kaka
Föreläsning: ”Mindfulness vad är det?”
Avslutning, sammanfattning av dagen

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare
ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning
i beaktande och inte närvara vid sammanträdet vid
uppvisande av sjukdomssymptom.
Fullmäktiges sammanträden spelas in och det ﬁnns
möjlighet att ta del av information och debatt via
kommunens webbplats www.svalov.se.
I kommunhusets reception ﬁnns kallelse och
protokollsutkast att hämta.
Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande

Föreläsare: Kommunens anhörigsamordnare och
demenssjuksköterska, Vårdcentralen i Svalöv, Vuxenpsykiatrin i Landskrona samt Mindfulnessinstruktör
Katarina von Essen.
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