”Vi kommer fortsätta att driva en
politik som är till gagn för kommunens
medborgare under devisen att inga
onödiga kostnader ska åläggas invånarna.”
Michael Sandin, Kommunstyrelsens ordförande
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Bäste Staffanstorpsbo!
I Sverige går återigen ekonomin
som på räls. Vår egen kommun,
Staffanstorp, är ett gott exempel
på den urstarka svenska ekonomin.
I över ett decennium har kommunen uppvisat ett positivt resultat.
Därför är det kanske inte överraskande att även årets resultat är
positivt och uppgår till närmare 23
miljoner kronor. Kommunen har
dessutom växt med ytterligare 300
personer, vilket är glädjande och
tyder på att Staffanstorp har en
stark attraktionskraft.
Efter valet 2010 har Moderaterna i Staffanstorps kommun fått förnyat förtroende att styra kommunen. Vi kommer
fortsätta att driva en politik som är till
gagn för kommunens medborgare under devisen att inga onödiga kostnader
ska åläggas invånarna. Ett beslut har
inför 2011 tagits om att sänka skatten
med 10 öre. Ytterligare en skattesänkning under den kommande mandatperioden kan bli aktuell, beroende på hur
omvärldens och kommunens ekonomi
utvecklar sig.
En viktig politisk satsning som nu har
påbörjats, är att anpassa skolan till
dagens IT-utvecklade samhälle. Det
handlar bland annat om att i en första
fas tillhandahålla bärbara datorer till
samtliga lärare i kommunens skolor.
På sikt vill vi kunna erbjuda samtliga
elever bärbara datorer, med början i
högstadieklasserna. Den generation
som nu sitter i våra grundskoleklassrum har växt upp med datorer, internet
och sociala medier sedan barnsben. Det
är viktigt att skolan kan möta denna
utveckling.
Andra stora satsningar som gjordes under förra året var att fortsätta rusta upp
och förbättra kommunens grönområden. I Sockerbruksparken, på gamla
sockerbruksområdet, har den gamla
tennisplanen och möllan gjorts till en
del av parken och alla gångar inne i
parken har fått nya slitlager. För att
fira de förbättringar som gjorts genom
försköningsprogrammet - både i Sockerbruksparken och i andra grönområden i kommunen - bjöd vi in Staffanstorpborna till en familjefest i parken i
början av hösten. Responsen var massiv, över 1000 personer deltog. Det är
därför glädjande att kunna avslöja att
en ny familjefest planeras även i år. Väl
mött i det gröna!
Michael Sandin
Kommunstyrelsens ordförande

Urval av kommunens ungdomsverksamhet
• Ungdomsparlament
• Fältgrupp
• Fritidsgårdarna Fritid Hjärup och Skåningen
• Nya satsningar 2010-11
– IKT i skolan
– Ungdomskafé
– Ungdomscoacher
– Fenix öppenvårdsprogram
– Resursskola
– Feriearbeten under sommarlovet

Datorer gör undervisningen roligare
Staffanstorp har under 2010 påbörjat en
stor satsning på informations- och kommunikationsteknologi, IKT i skolan.
Under ledning av Mattias Thorsen, ITpedagog och ansvarig för kommunens
IT-satsning i skolan, har man börjat
titta på hur IT och teknik kan underlätta i undervisningen. Mattias Thorsen
är noga med att betona att projektet
fortfarande är i sin uppstartsfas. På
grundskolan har alla lärare fått en egen
bärbar dator, alla stationära datorer är
utbytta och nya trådlösa nätverk finns
på skolorna.
– Tidigare såg man datorer som en
engångsinvestering och de fick stå tills
de rasade. Numera ser vi datorer som en
löpande kostnad. De ska aldrig bli äldre
än tre år, säger Mattias Thorsen stolt
och fortsätter.
– I år ska vi även se till att få till stånd
öppna trådlösa nätverk så att även
besökare och elever ska kunna surfa på
dagarna.

mer delaktiga och engagerade i undervisningen.
Matematikläraren Joakim Lindekrantz
håller med:
– Jag kan förbereda alla räkneuppgifter i datorn. På så sätt behöver inte

Några barn på Önsvala förskola tar bilder av varandra
med en digitalkamera.

eleverna sitta och vänta på att jag ska
skriva ut allting på tavlan. Då frigörs
mer tid som kan fokuseras på innehållet
i undervisningen.

– Det är ett fantastiskt hjälpmedel i
undervisningen. Och barnen älskar den
nya tavlan! Föräldrar hör av sig och är
överlyckliga över att barnen frivilligt gör
egna hemuppgifter på helgerna för att
de tycker det är så roligt.

Tanken är att det inte bara är barnen i
grundskolan som ska få ta del av den
nya satsningen i skolan. Barnen på
förskolan ska också få ta del av den
nya tekniken på sikt. Una Johansson
är IT-ansvarig på Önsvala förskola
och åkte med Mattias Thorson, Anna
Blomberg och ytterligare ett antal lärare
från Hjärup och Staffanstorp till BETTmässan i London. Där fick Una Johansson mängder av idéer på hur det går att
kombinera den nya tekniken med den
pedagogiska kunskap förskolelärarna
redan har.

– Den nya satsningen har också gjort
det mer lockande att vara lärare på
skolan och i kommunen, fortsätter Anna
Blomberg. Det är kul att det händer någonting nytt som dessutom gör eleverna

– Till exempel visade de upp interaktiva
skrivtavlor i form av bord för små barn,
digitalkameror och webbkameror för
att göra filmer. Vi har till exempel gjort
en musikvideo med KISS-låten ’I was

Nästa steg är presentationsteknik till
alla klassrum med interaktiva skrivtavlor, dokumentkameror och projektorer. Än så länge ligger Hjärups skola i
framkant och Anna Blomberg, klassföreståndare i 5C, är väldigt glad för sin
nya utrustning.

made for loving you’. Efter att några
av barnens föräldrar hade varit på en
KISS-konsert och tagit med sig t-shirts
hem föddes idén. Barnen lyssnade ändå
på låtarna i bilen till förskolan. Så vi
målade deras ansikten och lät dem uppträda framför filmkameran. Och så la vi
upp filmsnutten på bloggen!
Framför allt ser lärarna i förskolan och
grundskolan ett stort användningsområde för en skolportal där elevernas hela
utveckling finns med.
– Tänk om man kunde få följa barnens
utveckling, från 1 till 16 års ålder, där
vi lärare kan lägga upp information och
bilder. För oss i förskolan kunde man

Fannie Olsson Salo och Alex Svensson visar vad man kan göra med programmet Guubes.

skapa en digital portfolio med ett barns
alla alster och foton
och liknande. Med
en smartphone
kan man enkelt ta
en bild, skriva en
kommentar, klicka på
personerna i bilden och så hamnar den
automatiskt i den elevens ”portfölj”.
Anna Blomberg i klass 5C instämmer.
– Jag skulle vilja ha ett intranät där vi
kan lägga upp information om lektionerna, schemaändringar, provresultat,
information inför utvecklingssamtal
och liknande. Informationen blir då lätt

Besök den gärna Önsvala
förskolas egen blogg på
http://onsvala06.blogspot.com/

att komma åt för föräldrar och lärare och man kan följa elevens
utveckling över tid.
Mattias Thorsen är väl medveten om
önskemålen och de stora behoven som
finns ute i verksamheten. I väntan på nya
investeringar arrangerar han nu utbildningar och kurser för lärare i hur de bäst
kan använda IKT i undervisningen.

Ida Andersson, ordförande i ungdomsrådet i Staffanstorp
Vad är skillnaden på ungdomsrådet
och ungdomsparlamentet?
– Ungdomsrådet är som regeringen,
och ungdomsparlamentet som riksdagen. Vi förbereder ärendena i ungdomsrådet och sedan är det ungdomsparlamentet som fattar besluten.
Varför ville du sitta i ungdomsparlamentet?
–Jag blev invald redan i 6:an. Jag
tyckte det var intressant att få möjlighet att påverka och lära mig lite mer
om verksamheten. Det är svårt att på
andra sätt påverka politiken idag.
Hur kom du med?
– Varje klass har en ordinarie representant och en ersättare. Jag tror inte vi
röstade, utan vi hade bara handupp-

räckning. Så kom vi överens om att
jag skulle få sitta med. Vanligtvis tror
jag att man röstar.
Vad är det bästa med ungdomsparlamentet?
– Att man kan träffa andra ungdomar
och höra vad de har att säga. Och så
får man möjlighet att påverka och
själv bestämma vad man vill att unga
ska göra idag. Till exempel så bygger
man nu tre konstgräsplaner och två
vanliga fotbollsplaner vid Hagalidskolan, efter ett initiativ i ungdomsparlamentet för några år sedan. Det är kul
att se att våra förslag blir verklighet.
Vilka är de stora frågorna på dagordningen just nu?
– Motioner från ledamöterna i parlamentet lämnas in i mars. De går vi

sedan igenom i
ungdomsrådet.
Sedan kommer
de upp i parlamentet i maj för
omröstning.
Har du själv
några hjärtefrågor?
– Ja och nej. Jag tycker det är kul att
de yngre barnen i 6:an och 7:an får
komma fram och se sina förslag bli
verklighet. Just nu är intresset stort
för skateboardramper. Sedan hade
det varit kul med ett nytt bad eller
att man renoverade och byggde ut
badet. Det hade varit roligt!

HALLÅ DÄR!

Max Fogwall demonstrerar klass 5Cs nya interaktiva skrivtavla.

Familjefest krönte
försköningssatsningen

100 kronor i skatt till
kommunen användes
under 2010 så här:
44 kronor till Förskola och skola
17 kronor till Äldre- och handikappomsorg
14 kronor till Gymnasie- och vuxenutbildning
12 kronor till Övrig verksamhet
(administration, räddningstjänst,
fysisk och teknisk planering)

För att fira försköningssatsningen av kommunens parker och grönområden, ställde
kommunen till med familjefest ute i det gröna i början av september. Poängpromenad
och picknick blandades med musikupplevelser, sockerdricksträd, ballonguppsläppning och barnunderhållning. Drygt tusen personer var med och firade och det planeras redan för en ny fest under 2011.

Antalet invånare ökade med 310
personer och uppgick vid årets
slut till 22 259 (2009: 21 949).
Staffanstorp fortsätter att vara
en ”ung” kommun – nästan en
tredjedel av befolkningen utgörs
av barn och unga under 20 år.
De största posterna bland kommunens kostnader avser förskolor och skolor. Tillsammans med
gymnasie- och vuxenutbildningen svarar dessa för över hälften
av verksamhetens kostnader.
Inom kommunen är nu flertalet
förskolor och grundskolor certifierade enligt grön flagg, vilket
är ett verktyg för att arbeta med
miljö och hållbar utveckling inom
skolan.
Under 2010 har antalet öppet
arbetslösa i kommunen minskat
något i förhållande till de två
föregående åren och uppgår nu
till 2,2 %. Motsvarande andel i
riket är 3,6 %.

4 kronor till Individ- och familjeomsorg
4 kronor till Kultur- och fritidsverksamhet

Bakom omslagsbilden
På omslagsbilden poserar klass 5C på
Hjärups skola. De tycker det är kul med
den nya tekniken och de visar stolt upp
klass 5C:s egen blogg, ”Annas Änglar”.
Där lägger klassföreståndare Anna
Blomberg upp information om avvikelser från schemat, bilder på vad som
händer i klassrummet och så finns det
länkar till elevernas egna bloggar.
Surfa gärna
in på 5C:s klassblogg:
http://annasanglar.blogspot.com/

Om du vill ta del av Staffanstorps
kommuns årsredovisning finns
den tillgänglig på kommunens
webbplats:

www.staffanstorp.se
Kontaktuppgifter:
Telefon: 046-25 11 00
Fax: 046-25 55 70
Besöksadress:
Rådhuset, Torget 1
Postadress:
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp
E-post:
kommunen@staffanstorp.se
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Visste du att…

5 kronor till Teknisk verksamhet
(gator, vägar och grönytor)

