STAFFANSTORPS

Aktuellt
Information från
din kommun

Gymnasieelever i rikstopp

Skolstart 2022

Illustration: Wigot konsult AB

Byggstart för nya Gullåkraskolan som
växer fram med inspiration från Uppåkra.
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Alina och Simon går på gymnasieskolor i Lund och
Malmö. Båda är jättenöjda med hur deras högstadieskola
3
i Staffanstorp förberett dem för gymnasiet.

Coronaviruset/Covid-19

Fokus på rehabilitering

Så hanterar kommunen covid-19.
Vill du bli volontär och hjälpa äldre och
2
utsatta?

- Vi arbetar målmedvetet för att träna upp
nya sätt för våra äldre att klara vardagen.
4
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Vi känner just nu inte igen vår omvärld. Coronaviruset och sjukdomen covid-19 påverkar i stort sett
alla delar av samhället. Mindre än
två månader har gått sedan det
första svenska fallet upptäcktes
och nu är vi en svår situation som
tyvärr inte har någon snabb eller
enkel lösning.
I Staffanstorp har vi varit snabba
med att fatta ett antal beslut för
att fördröja smittspridningen. Vi
arbetar utifrån två huvudsakliga
prioriteringar, nämligen dels att
skydda kommunens invånare så
långt det är möjligt, dels att skydda våra mest kritiska och utsatta
verksamheter.
Stora delar av kommunens verksamheter är för tillfället stängda.
Det är beslut som inte varit enkla
att behöva fatta, men situationens
allvar har krävt det. Vi arbetar
intensivt med att upprätthålla den
kommunala servicen så långt det
bara är möjligt.
Saker kommer att återgå till det
normala, men det handlar nog
tyvärr om månader och inte om
veckor. Jag hoppas att vi gemensamt kan hjälpas åt extra mycket
under den tiden. Se till att hålla
en god handhygien och stanna
hemma vid minsta förkylningssymptom. Även om du själv inte
tillhör en riskgrupp, så känner vi
säkert alla någon som är särskilt
utsatt. Håll er uppdaterade via
kommunens hemsida och genom
andra myndighetssidor.
Hjälp varandra, bor du granne
med en äldre, fråga om du kan
göra något, exempelvis att handla
mat över nätet. I svåra tider visar
vi som samhälle styrka genom att
bry oss om varandra och om vår
plats på jorden.
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Så hanterar kommunen covid-19
Med anledning av den senaste tidens utveckling av smittspridning
och sjukdomsfall i Sverige intensifierar Staffanstorps kommun
arbetet mot smittspridning av coronaviruset covid-19. Flera
beslut har fattats för att eliminera konsekvenser av pandemin.
Fram till denna tidnings tryck har
en rad åtgärder gjorts för att skydda
de mest kritiska och utsatta verksamheterna samt kommunens invånare så långt det är möjligt. Bland
annat:
Beslut att stänga alla kommunala
verksamhetslokaler och publika
anläggningar som inte är en del av
kärnverksamheten (som är vård,
skola, omsorg). Bland annat stängs
Bråhögsbadet, fritidsgårdar och
idrottsanläggningar. Arrangemang
där kommunen är arrangör eller
lokalansvarig flyttas fram.
Besöksförbud på äldreboenden.
Höjd beredskap i verksamheterna.
Förbud mot tjänsteresor, större
möten, utbildningar och seminarier
för kommunanställda.
De som har omfattande hemtjänstbehov ska erbjudas en plats i
särskilt boende istället. Detta för att
minska den äldres exponering mot
allt för många olika personer.
Förberedande åtgärder för att
möjliggöra stängning av skolor och
förskolor om läget så kräver.
Tillfälligt låta företagare slippa
betala årliga kontroll- och tillsynsavgifter inom miljö och livsmedel.
Kommunanställda som kan
utföra sitt arbete hemifrån ska få
möjlighet till det för att minska
riskerna för smittspridning.

Rådhuset håller stängt
Rådhuset/Medborgarkontoret håller stängt för besök, förutom för
bokade eller akuta möten. Fler digitala möten med kommuninvånare,
kommunens personal samt förtroendevalda förbereds. För frågor ring
kommunens växel 046- 25 11 00.

Nya telefonlinjer öppnar
För att avlasta kommunens växel,
och trots rådande omständigheter
öka tillgängligheten, har arbetsmarknadsförvaltningen (socialtjänst- och omsorgsärenden) öppnat

två telefonlinjer för akuta ärenden:
Ring 0709-35 11 18 om ärendet
gäller oro för barn eller ungdom.
Ring 0721-72 64 64 om ärendet
gäller frågor om försörjningsstöd
eller beroendeproblematik.

Biblioteken
Tills vidare går det inte att låna eller
lämna tillbaka material på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup. Inga
förseningsavgifter tas ut för tiden
då biblioteken håller stängt. Samtliga arrangemang har ställts in, med
förhoppning om framflyttning till
hösten. Fler frågor: bibliotek@staffanstorp.se, 046-25 12 65 eller
hjarups.bibliotek@staffanstorp.se,
046-25 15 94.
Bibliotekens e-böcker kan dock lånas. Gå in via bibliotek.staffanstorp.
se, flik e-böcker.

Medborgarhuset
All konsert-, teater-, utställningsoch övriga publika arrangemang
i Medborgarhuset är inställda.

Tills vidare
Besluten gäller tills vidare, men kan
komma att ändras eller skärpas efter
att denna tidning tryckts. Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19.
På kommunens webbplats www.
staffanstorp.se hittar du beslut,
information och råd kring sjukdomen. (Sökord: coronaviruset)

Fler råd
Tänk på att hålla avstånd och var
noggrann med din handhygien för
att undvika risken för smittspridning. Har du förkylningssymptom
så stanna hemma.
Staffanstorps kommun följer noga
händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med
länkar till sidor där du kan läsa mer
information och råd kring sjukdomen.

Vill du hjälpa och skydda
äldre och utsatta?

Är du frisk och kan tänka dig att
arbeta som volontär i Staffanstorps kommun?
Nu i coronatider behövs hjälp
med olika sysslor som kan uppstå.
Hjälp varandra. Bor du granne
med en äldre så fråga om du kan
göra något.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70
år bör undvika nära kontakter
för att inte riskera att smittas av
coronaviruset/covid-19.
Att handla mat, mediciner och
andra viktiga förnödenheter kan
vara till stor hjälp för äldre och
utsatta.
Frivilliga resursgruppen, FRG, är
en viktig civil kraft som består av
utbildade frivilliga som är ett stöd
för samhället i samband med
kriser eller andra extraordinära
händelser. FRG i Staffanstorp
tar tacksamt emot hjälp. Det kan
bland annat vara:
Inköp av varor till personer
i karantän eller äldre.
Transport av personal.
Transport av personer som
ska till vårdinrättning.

Intresserad?
Anmäl ditt intresse för mer information ta kontakt via e-post frg.
volontar@staffanstorp.se eller
ring 0733-18 10 31

Övrig information
Bonnamarknaden den 8-10 maj
ställs in i enlighet med Folkhälsomyndighetens och Staffanstorps
kommuns rekommendationer.
Lions Club Staffanstorp undersöker
möjligheten att genomföra evenemanget vid ett senare datum.

För aktuell information: www.staffanstorp.se
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Staffanstorpsgymnasister i Sverigetopp
Hela 93 procent av alla nior som gick ut i våras i Staffanstorps
kommun nådde gymnasiebehörighet, vilket är en av de högsta
siffrorna i landet.
Samtidigt kan Staffanstorp redovisa den fjärde högsta andelen
elever i hela Sverige som tar sig hela vägen och avslutar gymnasiet inom tre år.
- Detta är mycket glädjande siffror.
Vi är väldigt stolta över att våra
elever når så bra resultat med höga
siffror även vad gäller meritvärde.
- Våra elever är väl rustade och har
goda kunskaper med sig från sin
grundskola. De har en god grund
att stå på, säger utbildningschef
Krister Åkesson.
- Vi har mycket bra skolledningar
som jobbar medvetet med fokus på
både undervisningkvalitet, skolutveckling och elevhälsa.
Totalt går drygt 300 elever ut nian
i Staffanstorps kommun varje vår.
Samtliga tre högstadieskolor i Staffanstorps kommun; Baldersskolan,
Hagalidskolan och Hjärupslundsskolan, arbetar sedan länge metodiskt för att eleverna ska fokusera
på att slutmålet är en utbildning
eller en examen.
- Att klara gundskolan och komma
in på gymnasiet är bara delmål. Det
handlar inte bara om att komma in.
Vårt perspektiv sträcker sig betydligt
längre än så och det tror vi är en del
av förklaringen, säger rektor Johan
Svensson och biträdande rektor
Malin Präntare på Hagalidskolan
i Staffanstorp.

- Vi pratar mycket med både eleverna och vårdnadshavarna om vägen
framåt, om vilka krav som kommer
att ställas när man väl kommit in. Vi
vill ju att alla ska gå vidare. En gymnasieexamen är en form av garant
för att man landar bra i livet. Statistiskt sett ger det oändligt mycket
större förutsättningar och minskar
risken att hamna i utanförskap och
ohälsa. En gymnasieexamen är en
friskfaktor för hela livet.

Styrkor och utmaningar
Bakom de fina siffrorna finns flera
avgörande faktorer.
- Vi är glada och stolta över att
så många av våra elever fullföljer
och går ut gymnasiet. Våra elever
har med sig goda ämneskunskaper vilket är essensen för att klara
gymnasiet. Men vi tror även att en
orsak till att eleverna lyckas är att
de gör rätt val, väljer rätt program,
vilket är ett resultat av god studieoch yrkesvägledning. Kvaliteten på
vägledningen har stor betydelse,
säger Johan Svensson.
- Vår studie- och yrkesvägledare
Viktoria Cavander som ansvarar för

- Att klara grundskolan och komma in på gymnasiet är bara delmål. En gymnasieexamen är en
friskfaktor för hela livet, konstaterar rektor Johan Svensson och biträdande rektor Malin Präntare på
Hagalidskolan.

gymnasievalet på Hagalidskolan gör
ett mycket gott jobb. Hon är väldigt
noga med att omvärldsbevaka och
har alltid aktuell information.
- Gymnasieprogram, inriktning,
skolval, är en djungel idag men
hon gör ett verkligt fint jobb här,
förbereder eleverna väl och är alltid
tillgänglig.
Studie- och yrkesvägledningen
inleds redan i årskurs 8 med individuella samtal med alla elever. Då
bjuds även föräldrarna in till informationsträffar.
- Det handlar om att göra eleven
medveten om vilka styrkor man
har och vilka utmaningar man kan
komma att ställas inför. Den först
utstakade vägen är inte alltid rätt för
alla.
- Vi har ett fantastiskt utbildningssystem i Sverige. Ett yrkesförbe-

Egna initiativ stimulerades

Tillit till sig själv
- Det är viktigt för lärarna att ha
höga förväntningar på eleverna
samtidigt som de är väldigt noga
med det kompensatoriska uppdraget. Även elever med lite utmaningar i skolan ska lyckas. En tillit
till den egna förmågan, att tro på
sig själv, är oerhört viktigt oavsett
vilket vägval man gör, säger Johan
Svensson och Malin Präntare.
Totalt var andelen staffanstorpselever som gick ut gymnasiet i våras
80,5 procent. Medianen för hela
landet är cirka 66 procent.

läsa i gymnasiet, som matte och
svenska, säger Alina. Jag har alltid
haft svårt för matte men Lars var
väldigt pedagogisk och fick mig
motiverad.
- Jag hade mycket prestationsångest
men Lars var extremt motiverande,
säger Simon. Utan honom hade jag
nog inte klarat högstadiet.

- Vår studie- och yrkesvägledare hjälpte oss jättemycket.
Vi kunde gå till henne när vi
ville och vi fick helt ärliga svar
om allt, hon ville verkligen
stötta oss att göra det bästa
valet för oss själva, säger
gymnasieeleverna Alina Wilk
och Simon Rosqvist.
Gymnasieeleverna Alina BergkvistWilk och Simon Rosqvist från
Staffanstorp gick i våras ut nian
på Hagalidskolan. Idag går de på
gymnasiet och de är båda jättenöjda
med hur deras högstadieskola förberedde dem för gymnasiet.
Alina läser ekonomiprogrammet på
Procivitas i Lund och Simon läser
estetiska programmet på Cybergymnasiet i Malmö.
- Jag vill gärna läsa vidare på juristlinjen efter gymnasiet, säger Alina
- Jag ska försöka utbilda mig till
skådespelare, säger Simon.

redande program innebär inte att
dörren är stängd till vidare högskolestudier.

Fick ta stort egenansvar

- Vi hade jättebra lörare som förberedde oss väl för gymnasiet, säger Alina och Simon.

Valt rätt program
Båda upplever att de kommit in på
rätt gymnasieprogram och de lyfter
speciellt fram en lärare som de
menar haft extra stor betydelse för
dem på Hagalidskolan.
- Alla lärare var väldigt bra, men

förstelärare Lars Ralevski hade
väldigt lätt att koppla till oss elever.
Han berättade hur det är på gymnasiet och var väldigt motiverande,
säger de båda.
- Jag kände mig ganska väl förberedd
i de ämnen jag visste att jag skulle

Simon och Alina har fler förklaringar till varför de kände sig väl föreberedda att gå vidare efter nian.
- På vissa skolor får man bara
praktisera i nian. Vi fick praktisera
i både sjuan, åttan och nian. Det
var jättebra för vi fick ta ett stort
egenansvar tidigt och själva hitta vår
praktikplats och ansöka själva.
- På Hagalidskolan stimulerades
egna intiativ, vi ombads ofta komma
med egna förslag kring övningar
och teman och lärarna litade på oss
när vi gjorde våra egenarbeten. Att
visa tillit är superviktigt.
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Individanpassat stöd ger längre självständighet
sig. Om man behöver hjälp är det viktigt
att detta sker på rätt nivå. Därför är det
viktigt att utreda behoven.
- Vi startade detta samarbete i november
förra året.

- Det är viktigt att fånga upp dem som första gången ansöker
om bistånd. Vi fokuserar på möjligheten att träna upp och
hitta nya sätt att klara vissa moment i vardagen och därmed
fördröja den tid då man blir hjälpberoende.
Att få vara självständig och bibehålla sina förmågor är viktigt för alla,
det gör att vi mår bättre och har
bättre livskvalitet oavsett ålder och
funktionsnedsättning.
Ett rehabiliterande synsätt präglar
därför allt arbete inom omsorgsförvaltningen i Staffanstorps kommun.
- För många är det första gången
man kommer i kontakt med kommunen när man inte klarar alla moment i vardagen på egen hand. Vi
har därför utökat samarbetet mellan
biståndshandläggare och arbetsterapeut med fokus på ett rehabiliterande och motiverande synsätt
i samverkan med den enskilde.
- Det är viktigt att fånga upp dem
som börjar behöva hjälp i tid, säger
enhetscheferna Susanne Bäckström
och Marie Karlsson.

”Klara själv”
Arbetssättet ”Klara själv” innebär
att biståndshandläggarna och en
arbetsterapeut samarbetar för att
skapa så goda förutsättningar som
möjligt för rehabilitering och självständighet.
- Man kan träna upp nya sätt att
klara sig som gör att man kan klara
sig längre på egen hand. Vi arbetar
därför alltmer målmedvetet och förebyggande med ett rehabiliterande
synsätt, säger Johanna Ralfsson, legitimerad arbetsterapeut i Staffanstorps kommun.
De rehabiliterande insatserna utförs
i ett samarbete mellan den enskilda
individen och arbetsterapeuten och
kan innefatta bland annat utprovning av hjälpmedel och i förekom-

Alla erbjuds besök

Johanna Ralfsson, legitimerad arbetsterapeut.

mande fall även bostadsanpassning
och träning med hänvisning till
fysioterapeut.
- Målet är att personen ska kunna
vara självständig så länge som möjligt. Det har ett enormt stort värde
för personen att själv kunna klara

- Varje gång det kommer in en ny ansökan om bistånd erbjuder vi idag ett
besök av mig som arbetsterapeut där jag
gör en bedömning av vilket behov som
finns och om behovet kan avhjälpas med
hjälpmedel.
- Detta är helt nytt så tillvida att vi inte
tidigare haft detta i den här bestämda
formen, vi har inte arbetat lika systematiskt tidigare.
Till sin hjälp har Johanna ett särskilt
intervjuredskap, ett formulär som ger ett
tydligt underlag för bedömningen.
- Frågeställningarna blir tydliga även för
den enskilde.
- Det kan vara en person som behöver
hjälp med duschen, som kanske blir trött

Fyra energicoacher till din tjänst
Behöver du energirådgivning? Till Staffanstorpsbornas förfogande finns fyra klimatcoacher med olika inriktning.
Om vi utnyttjar våra energiresurser
klokt blir livet lättare för framtida
generationer. Men vi kan redan idag
spara både pengar, hälsa och klimat
genom att öka vår egen kunskap
om medvetenhet och hur vi hushållar med energiresurserna..
Energirådgivning är en tjänst som
tillhandahållits av Staffanstorps
kommun även tidigare.
Men i somras ingick Staffanstorps
kommun ett nytt samarbete med
grannkommunerna Lund, Svedala
och Lomma för att kunna erbjuda
en ännu bättre energicoachning
med bredare kompetens.
Tjänsten är kostnadsfri och vänder

sig till privatpersoner, organisationer samt små eller medelstora
företag. Den finansieras av Energimyndigheten och av Europeiska
regionala utvecklingsfonden i samarbete med de samverkande kommunerna.

Fyra klimatcoacher
De fyra klimatcoacherna till medborgarnas förfogande är Anders
Nylander, Sara Östberg,, Jörgen.
Andersson och Karin Lindholm.
- Vi har redan fått många frågor
från Staffanstorpsbor, främst kring
energieffektivisering, elräkningar,
om man ska byta värmepump men

Energirådgivare fr v Jörgen Andersson, Sara Östberg, Anders Nylander och Karin Lindholm.

även frågor kring solceller, ladduttag för bilar och liknande, berättar
Anders Nylander.
- Vi ger råd till både privatpersoner
och enskilda småföretag. När
det gäller företagen kan vi gå lite
djupare och coacha och göra en
energigenomgång, titta på miljöförbättringar, vilka besparingar man
kan hitta och hur man kan genomföra dem. Vi erbjuder också små
seminarier och genomför gärna
miniutställningar ihop med olika
lokala föreningar.
- Vi kallas energi- och klimatrådgivare och har även en hel del
kunskap kring klimatfrågor, tågresande, elcyklar, mat och annat inom
området.

Villaägaren Gholamhossein Saei i Hjärup är mycket
nöjd med den rådgivning han fick i fjor av energicoachen
Anders Nylander.

”Hjälpsam och snabb”
Villaägaren Gholamhossin Saei i Hjärup
är en av de medborgare som fått rådgivning av Anders Nylander.
- Jag fick kontakt med Anders Nylander
och pratade med honom om litet mer
miljövänliga lösningar till huset när jag

De här solcellerna som Gholamhossein Saei monterat på sitt t

staffanstorp.se

av att stå i duschen. Kanske hjälpmedlet
då är något så enkelt som en duschpall
som kan innebära bibehållen integritet.
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Gullåkraskolan byggs med inspiration
från Uppåkra

Insats på rätt nivå
-Många får stödstrumpor ordinerat av
sin läkare. De är väldigt svåra att ta på,
hårda, man ska böja sig långt ner och
nå sina fötter. Här kan vi prova ut olika
hjälpmedel som kan förenkla det hela.
- Men det kan också handla om anpassningar i bostaden. Vi tittar över hur det
ser ut och försöker föreslå åtgärder så
att personen själv kan känna att man
styr sitt liv på egen hand ett tag till.
Om många insatser behövs planeras
hjälpinsatserna tillsammans med biståndshandläggare. Annars kan Johanna
gör en egen funktionsbedömning.
- Detta är så viktigt för våra enskilda
medborgare, säger Johanna Ralfsson.
Kan vi bidra till att förskjuta den tid då
man är i behov av hjälp är det ett värde
i sig.

undersökte vilka system eller lösningar
som var mest effektiva och sparsamma.
Jag hade pratat med många olika tekniker och installatörer och det fanns
frågetecken att räta ut.
- Efter samråd med Anders Nylander
beslöt jag mig för en frånluftvärmepump och solceller för placering på taket. Nylander har varit mycket hjälpsam
och snabb, stöttat mycket och bidragit
till mina beslut och resultet ser redan ser
bra ut. Både värmepump och solceller
är i gång. Vi har förbrukat mindre el än
vi producerat och även kunnat leverera
några kWh i överskott ut till nätverket,
berättar en nöjd Gholamhossein Saei.

Kontakt
Vill du också ha kontakt med energirådgivarna? De nås enklast genom en
e-tjänst på kommunens webbsida
staffanstorp.se (skriv ”energirådgivning
i sökrutan) men även via epost
energirad@staffanstorp.se eller via
webbsidan ekrs.se/staffanstorp

tak i Hjärup har gett ett elöverskott i vinter.

Så här kommer Gullåkraskolan att se ut när den invigs om knappt två år. Illustration: Wigot konsult AB

Vårterminen 2022, om knappt två år, kan 550 elever äntligen flytta från Borggårdsskolan samt de provisoriska
lokalerna i gamla Bråhögsskolan till Gullåkraskolan, en ny
supermodern skola i norra Staffanstorp, byggd med stor
pedagogisk omsorg och inspiration hämtad bland annat
från Uppåkra arkeologiska center.
Staffanstorps kommun fortsätter
sitt viktiga framtidsarbete med stora
satsningar på skolan.
Den 20 januari i år inleddes markarbetena i Trekanten med schaktning
och förberedelser för installationer
av el och vatten, vilket var startskottet för uppförandet av Gullåkraskolan, en helt ny F-6-skola.
- Vi bygger väldigt funktionella skolor idag och vi bygger långssiktigt
både pedagogiskt och kvalitetsmässigt. Detta är skolor som ska kunna
stå under mycket lång tid, säger
utbildningchef Krister Åkesson.
- Men, tillägger han, ett skolhus i all
ära. Det är alltid risk vid ett nybygge
att det blir mest fokus på själva huset. Vi får inte glömma att det är vad
som sker inne i huset, det pedagogiska uppdraget och arbetet, som är
det viktigaste.

Uppåkraskolan förebild
- Vi har haft Uppåkraskolan som
referensobjekt i planeringen. Vi
har utgått från den som vår senast
byggda skola, gjort studiebesök, pratat med skolledning och elever om
vad de upplevt som bra eller mindre
bra. Det har varit en utgångspunkt.
Därefter har vi mött olika verksamheter på nuvarande Anneroskolan
och Borggårdsskolan, skolledning,
pedagogisk personal, idrottslärare,
praktiskestetisk personal, fritidspersonal, personal från elevhälsan, alla
har fått vara med i processen.
Även säkerhetspersonal och kostchefer har varit delaktiga i planeringsarbetet.
- Skolan har processats fram under
ett år. Rektor Cecilia Dufwa och jag
har tillsammans med arkitekten och

Staffanstorps kommunfastigheter
arbetat fram en bra planlösning.
Därför har vi stora förhoppningar
på den pedagogiska miljön överhuvudtaget, säger Krister Åkesson.

Mindre enheter
- Vi arbetar med samma pedagogik som på Uppåkraskolan med
hemvister formade som studietorg med tre klassrum och tillhörande grupprum i varje hemvist.
En tanke är att varje hemvist ska
upplevas som en mindre enhet och
kännas greppbar för eleverna. Vi
har pratat med elever på Uppåkraskolan som säger att det precis så
de känner det.
- Vi har även samlat utrymmena
för de praktiska och estetiska ämnena idrott, slöjd, musik och bild
i direkt anslutning till varandra.
De senaste åren har en rad skolor
i Staffanstorps kommun nybyggts
eller renoverats. Baldersskolan
totalrenoverades och återinvigdes
i januari 2013, nya Mellanvångsskolan invigdes i januari 2015 och
Uppåkraskolan i Hjärup invigdes
hösten 2016.
- Vi kan absolut säga att Uppåkraskolan tog del av erfarenheterna
från Mellanvångsskolan och idag
tar vi del av erfarenheterna från
Uppåkrskolan när vi bygger
Gullåkraskolan, konstaterar projektledare Anna Russell och VD
Hampus Trellid på Staffanstorps
kommunfastigheter.

Skofri skola
- Det blir en helt skofri skola vilket
gör miljön behagligare, lugnare och
tystare.

Idrottshallen blir en integrerad
del av skolan. Barnen ska kunna
gå inomhus till idrottshallen utan
skor och utan att behöva gå ut.
Idrottshallen kommer också att
tjäna som samlingsplats, som så
kallad aula, berättar projektledare
Anna Russell och vd Hampus
Trellid på Kommunfastigheter.
NCC bygger den nya skolan
som får totalt 6 500 kvadratmeter i två våningar, en mellanstor
idrottshall med måtten 16 x 32
meter, parkeringsanläggning för
bil och cykel samt angöringsytor.
Allt byggs i hållbara material.
Skolans korridorer och idrottshall förses med akustikpanel för
att dämpa ljudnivåerna.
Även utemiljön är välplanerad
med 9 200 kvadratmeter lekbar
yta vilket ger cirka 16,8 kvadratmeter att röra sig på per elev om
alla är ute samtidigt.
Utomhus skapas en mindre scen,
en storytellingplats med lite
växtlighet, en liten hinderbana,
en löparbana samt en solskyddad
sandlåda för de minsta barnen.

Eleverna blir delaktiga
- Vi har arbetat med inspiration
från Uppåkra både utomhus och
inomhus, berättar Anna Russell.
Vi får pergolor målade i en
guldfärg som vi hoppas ska leva
upp till förväntningarna, det ska
byggas en liten utescen samt finnas utsmyckningar både inomhus
och utomhus inspirerade från
vendeltiden.
- Utsmyckningarna ska vi ta fram
genom ett jättekul projekt där de
blivande eleverna ska vara med
och rita egna bilder inspirerade
från Uppåkra, som arkitekten
sedan ska ha som underlag när
utsmyckningen inomhus och
utomhus sätts samman.
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Årets entreprenör: Grundaren av Returhuset
Cyklar, kläder, elektronik och en kommande dansk leksak på
lösvikt. Det mesta är returvaror som tagits om hand för att
sedan i nästan nyskick skickas ut på marknaden igen. Hållbarhet och lönsamhet som går hand i hand samt cirkulär ekonomi
är Christian Janssons melodi. Nu prisas han och företaget
Giab med flera entreprenörspris. Samtidigt har en av världens
största möbeljätte fått upp ögonen för Staffanstorpsföretaget.
- Vi har länge kämpat med att ge
det många ser som avfall ett nytt liv.
Nu kommer ett erkännande som
betyder enormt mycket, inte bara
för mig utan även för personalen.
De ger oss ny energi att satsa ännu
mer, säger Christian Jansson.
Cirkulär ekonomi, återanvändning
och returlogistik är Giabs kärnverksamhet. Företaget startades
under namnet Godsinlösen 2012
av Christian Jansson och Patrik
Zalewski. Flaggskeppet Returhuset
i Staffanstorp ser till att returgods
från bland annat försäkringsbolag
och e-handelsbolag säljs vidare och
används ännu en gång istället för att
slängas på tippen.

- Returhuset fyller ett viktigt pedagogiskt värde i vår verksamhet. Vi
förlänger livet på produkterna, där
vi hanterar och reparerar skadat
och reklamerat gods. Vi är inte en
lågprisbutik med slit-och-slängvaror utan tror på att återanvända
saker som på sikt blir billigare då de
håller längre och minskar påverkan
på miljön, säger Christian.

De senaste åren har företaget
etablerat sig i Norge, Finland och
öppnat filial i Stockholm. Förra året
fick Staffanstorpssonen Christian
Jansson ta emot ”Årets entreprenörspris” och en check på 150 000
kronor på Framtidsdagen där det
skånska näringslivet hyllades. Nyligen prisades han i Stockholm när
revisions- och rådgivningsföretaget
EY delade ut sin hedersutmärkelse
”Årets sociala entreprenör”.
- Det kändes extra prestigefyllt. Företaget växer och har en fantastisk
personal med olika spetskompetens
och är ett dynamiskt gäng som
tänker i nya banor. Vi har riktigt kul
och har turen att vi lyckats.
Christian Jansson kallar sig inte för
klimataktivist men säger att han
blivit upplyst sedan företaget grundades för åtta år sedan.
- Konsumtion står för omkring 60
procent av de globala koldioxidutsläppen. Vi gör vad vi kan genom
vår affärsidé och ju fler som inser
värdet i cirkulär ekonomi leder till
en bättre miljö.
Företagets affärsidé har väckt intresse. Giab inleder samarbete med
möbeljätten IKEA inom tänket
cirkulär ekonomi.
- Det är ett jättespännande projekt
som jag tyvärr inte kan gå in i detalj
på just nu. Vi är stolta och glada
och jag hoppas att vi kan bidra
till Ikeas omställning till att tänka
cirkulär ekonomi, säger Christian
Jansson, som även berättar att Returhuset inom kort planerar att sälja
populära leksaken Lego i lösvikt.
Christian Janssons livsverk Giab ger eko i världen. Etableringar i Norden har redan gjorts och nu
väntar samarbete med Ikea för Staffanstorpsföretaget. Foto: Andreas Holm

Medmänniskor sökes till väntjänst
Medmänniskor sökes som är beredda att ställa upp för personer som bor i Vardagars seniorboende.
- Som volontär blir du någons
ljusglimt i tillvaron. Du behöver inte
göra något särskilt mer än att vara
den du är, vara medmänniska och
ge av din uppmärksamhet och närvaro, säger äldrepedagog Josefine
Lundin som är aktivitetsansvarig på
Vardagas seniorboende i både Villa

Foto: EY

Vikhem och Villa Roos Park.
- Att ställa upp som medmänniska
innebär att man då och då hälsar på
hos någon som saknar egna närstående eller inte har någon närstående som har möjlighet att komma på
besök. Man kan gå ut på promenader, enskilt eller i smågrupper, vara

med i aktiviteter i trädgården eller
i andra aktiviteter för de boende.
Intresserade är välkomna till uppstartsmötet den 31 mars kl 14 på
Villa Roos Park på Annerovägen 1
i Staffanstorp.
Vill du ha mer information eller
anmäla dig, kontakta Vardaga, sänd
e-post till josefine.lund@vardaga.se
eller ring 076-306 06 51.

staffanstorp.se

Sammanträden

Föräldrautbildning för alla
Visste du att alla föräldrar i
Staffanstorps kommun kan
gå en föräldrautbildning?
Nyckelordet är ”Fem gånger
mer kärlek!”
Bakom satsningen står Resurscentrum, kommunens centrala barnoch elevhälsa, som arbetar med
att ge stöd och råd till föräldrar,
personal, barn och ungdomar inom
förskola och skola.
Kursen har erbjudits en tid inom
kommunen och under hösten 2019
gjorde man en satsning, genom att
utbilda tre specialpedagoger och
en psykolog, kring möjligheten att
stärka föräldraskapet.
Under våren utbildas ytterligare en
kurator. Tidigare utbildade inom
Resurscentrum är två kuratorer.
Paletten erbjuder också ABCföräldrautbildningar sedan något år
tillbaka.
Under vårterminen 2020 kommer
två utbildningar att erbjudas till alla
föräldrar med barn upp till 3 - 6 år
samt alla med ungdomar 6 - 12 år.
- Detta riktar sig till alla föräldrar,
man måste inte ha någon särskild
anledning, säger specialpedagogerna

inom centrala barn- och elevhälsan i förskolan Kristina Pahovic,
Maj-Helen Wahnström och Cecilia
Åhlander.
Föräldrautbildningen utgår från
forskningsprojektet ABC, ”alla
barn i centrum” samt boken ”Fem
gånger mer kärlek” av psykologen
Martin Forster på Karolinska institutet i Stockholm samt boken ”Vad
alla föräldrar borde få veta – barnets första tolv år” av Kajsa Lönn
Rhodin och Maria Lalouni.

Hitta sin föräldraroll
- Vår uppgift är att långsiktigt stärka
föräldrarna i deras roll och höja
kvaliteten i föräldraskapet. Samhället ställer ganska komplexa krav på
oss och i detta ska man hitta sin
roll som förälder och även veta hur
man ska göra för att vara den slags
förälder man vill vara.
Kursen ges i regel på kvällstid.
Kursdeltagarna möts fyra gånger
samt vid ett uppföljningsmöte.
Innehållet är uppdelat i fyra teman
”Visa kärlek”, ”Var med”, ”Visa
vägen” och ”Välja strider”.
- Vår roll är vägledande. Vi har en
härlig gruppdynamik och brukar
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vara 10 – 15 föräldrar i varje grupp. ’
- Gruppen ger varandra tips och
tankar samtidigt som vi har en jättetydlig manual som vi följer till punkt
och pricka. Man ger varandra olika
tips och idéer och får uppleva att
man inte är ensam i sin roll och med
sina bekymmer att få ihop vardagen.
De tre specialpedagogerna har fått
stark och positiv respons från föräldrar som gått utbildningen.
- Föräldrarna ska vara stärkta när de
går hem och 90 procent har hittills
sagt att detta gett effekt. Många har
ändrat sitt bemötande av barnen, tar
inte lika många strider utan fokuserar och har fått andra glasögon som
faktiskt fungerar.

Anmälan
Antalet platser är begränsat men
kursen erbjuds kontinuerligt inom
Staffanstorps kommun.
Så här anmäler ni er till föräldrautbildningen under våren 2020:
Maila till: maj-helen.wahnstrom@
staffanstorp.se, cecilia.ahlander@
staffanstorp.se eller abc@staffanstorp.se

Kristina Pahovic, Maj-Helen Wahnström och Cecilia Åhlander på Resurscentrum är tre av de specialpedagoger som jobbar med föräldrautbildningen
i Staffanstorps kommun

April - maj 2019
Nedanstående dagar sammanträder politikerna i Staffanstorps
kommun
Kommunfullmäktige *)
1 april 18.00
6 maj 18.00
Kommunfullmäktige är öppet för
allmänheten. På staffanstorp.se
kan du följa sammanträdet direkt
eller när det passar dig
*) Ändringar kan ske på grund av
coronaviruset/covid 19. Aktuell information alltid på staffanstorp.se
Kommunstyrelsen
15 april 18.00
13 maj 18.00
Stadsbyggnadsnämnden
28 april 18.00
Utbildningsnämnden
14 april 18.00
Omsorgsnämnden
14 april 18.00
27 maj 18.00
Arbetsmarknadsnämnden
21 april 18.00
Beredningen för kultur- och
fritids- och demokratifrågor
14 april 17.00
5 maj 17.00
Beredningen för miljö- och
naturfrågor
27 april 17.00
Beredningen för renhållning/
VA-, infrastruktur och trafikfrågor
31 mars 16.30
4 maj 16.30
Gemensam samarbetsnämnd 2
(Geoinfo)
23 april 13.30
Kommunala handikapprådet
25 maj 13.00
Kommunala seniorrådet
25 maj 10.00
Brukarråd inom
socialpsykiatrin
26 maj 16.00

Ny plats för
trädgårdsavfall
i Hjärup

Lördagarna 4 april och 18 april
finns det åter möjlighet att lämna
trädgårdsavfall i Hjärup. Containrar
ställs upp på parkeringen vid Hökplanen, där det finns möjlighet att
kasta trädgårdsavfall. Platsen kommer att vara bemannad under öppettiden klockan 9-15 båda dagarna.

Följ oss på våra
sociala kanaler
Staffanstorps kommun
staffanstorpskommun
Staffanstorps kommun
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- covid-19

Det nya coronaviruset sprider sig på ställen med många
människor bland annat via handskakningar och små droppar
från hostningar och nysningar. Skydda dig själv och andra med
dessa goda råd.

