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Malin och Johan höjer kvaliteten
på rasterna

Två nya populära utefritidspedagoger har anställts av
Hjärups skola med uppdrag att lyfta kvaliteten på rast5
aktiviteterna till nya höjder.

Lådbilsrally i pandemitider

Prisbelönad driftschef

Konsthallen jubilerar

Finast utsmyckning ny tävlingsklass när
årets lådbilsrally genomförs smittsäkert
2
och livestreamas.

Årets skolkock 2020 och svensk mästare
i skolkök 2019 ny driftschef för kost3
sektionen!

Staffanstorps konsthall, av många ansedd
som en av landets vackraste konsthallar,
10
fyller 25 år i år.
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Christian
Sonesson

Smittsäker lådbilstävling livestreamas!

Kommunstyrelsens
ordförande (M)

De senaste veckorna har mycket
ljusnat. Inte bara det att morgnarna
och kvällarna blivit ljusare, utan
också att vi förhoppningsvis börjar
kunna skönja slutet på pandemin.
2020 blev ett väldigt annorlunda
år och även om inte allt var dåligt
med det året, så är jag glad över att
vi nu kommit en bit in på 2021.
En lång väg återstår, men till
sommaren har sannolikt majoritet av befolkningen hunnit bli
vaccinerade. Viruset kommer
inte vara utrotat, men samhället
kommer kunna börja öppna upp
så sakta igen. Även om mindre
utbrott säkert fortsatt kommer att
ske här och var i landet, kommer
situationen bli avsevärt bättre. I
fas-3-studierna av vaccin från fem
olika aktörer, bland annat Pfizer,
AstraZeneca och Moderna har det
visat sig att även om skyddet mot
att bli smittad varierar mellan cirka
60 och 95 procent, så ger vaccinen
ett väldigt starkt skydd mot allvarligare sjukdom. I de nämnda
fas-3-studierna som tillsammans
samlat över 140 000 deltagare har
(i skrivande stund) noll personer
hittills dött av covid-19. Den siffran inger verkligt hopp.
I Staffanstorp sker vaccinering
i den takt som vi får tillgång till
vaccindoser. All kommunal personal som arbetar patientnära liksom
de som bor på särskilt boende har
nu fått den första dosen vaccin.
I Staffanstorp var vi snabba med
att stänga ner verksamheter, vilket
visade sig vara rätt. I takt med att
pandemin klingar av, öppnar vi nu
upp i kommunen också, men
i ordnad och säker takt. Det gäller
att hålla i och ut ett litet tag till och
låta försiktighetsprincipen råda.

Årets lådbilstävling på sportlovet blir smittsäker och livestreamas och bland annat premieras finaste utsmyckning med en egen pokal i år.

Den traditionella Lådbilstävlingen på sportlovet blir
av trots pandemin.
En helt ny tävlingsklass introduceras i år för snyggast
”pimpning”!

lådbilarna anländer en och en med
besättning och genomför sina lopp
individuellt. Inga barn från olika skolor blandas. Tävlingen genomförs utan
medföljande publik. Allt filmas och
sänds direkt över Facebook.

Inga barn blandas

Nyhet:
Pokaler för bäst pimpning!

Det är sjunde året lådbilstävlingen
arrangeras. Tävlingsdag är fredagen
den 26 februari och det hela sker
som ett smittsäkert arrangemang på
Torget i Staffanstorp dit de tävlande

Loppet genomförs i två fritidshemsklasser där de båda snabbast klockade
bilarna vinner pokalerna i klasserna
F1-Åk2 samt Åk3-Åk6.

Följ oss på våra sociala kanaler
Du vill väl inte missa vad som
händer i Staffanstorps kommun?
Få senaste nytt om vad som händer i kommunen, allt från statistik, aktuella händelser till politiska

beslut. Förutom vår hemsida,
www.staffanstorp.se, hittar du
nyheter på våra sociala medier.
Följ oss redan idag och ta del av
nyheterna först av alla!

Två nya pokaler delas ut i år för
bästa utsmyckning/snyggast
pimpad lådbil. De klasserna är
Förskolor samt Fritidshem.
Hittills anmälda är ett tjugotal
lådbilar från grundskolorna
Mellanvångsskolan, Anneroskolan, Baldersskolan och
Stanstorpsskolan samt från förskolorna Önsvala, Borggård samt
Ängslyckan.
Lådbilstävlingen arrangeras
årligen av kommunstyrelsen
i Staffanstorps kommun.
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Årets skolkock ger extra krydda till skolrestaurangerna
Fakta: Personligt
Namn: Stefan Ek
Ålder: 37
Familj: Fru, två barn
och en liten hund
Bor: Höllviken
Meriter: Kommer senast från
Vellinge kommun där han vunnit en rad utmärkelser. Ett urval:
Årets skolkock (2020), SM-guld
storkök (2019), delad tvåa i Arla
Guldko, 4:a SM skolmat.
Gör: Ny driftchef för kostsektionen i Staffanstorps kommun

Årets skolkock” Stefan Ek tar över det övergripande ansvaret för samtliga förskole- och skolkök i Staffanstorps kommun.

Han påbörjade sin anställning
i Staffanstorps kommun strax
före jul förra året. Efter att
ha varit ute och hälsat på
i skolornas kök börjar Årets
skolkock Stefan Ek bli varm
i kläderna att som driftchef
för kostsektionen fortsätta
utveckla måltidsupplevelsen
i kommunen.
Det är med ett stort leende som
Stefan Ek öppnar upp dörren in
till köket på Hagalidskolan
i Staffanstorp.
- Välkommen in. Här är hjärtat
där maten som serveras i de flesta
skolor i kommunen tillagas. Jag har
varit ute och hälsat på i alla förskolor och skolors kök och det känns
verkligen som en superspännande
miljö. I Staffanstorps kommun är
kvaliteten redan bra så det är en
perfekt grund att stå på för att göra
finjusteringar, säger Stefan Ek.
37-åringen har arbetat som kock
i 18 år, bland annat på restauranger
i Malmö och Köpenhamn. När
han blev pappa ville Stefan inte
arbeta de oregelbundna tiderna som
restaurangbranschen innebar. De
senaste tio åren har Stefan huserat
i skolkök i Lund, Svedala och

Vellinge. Efter att ha varit ansvarig
för ett fåtal skolkök kliver han in i
rollen som driftchef för alla 23 förskole- och skolkök i Staffanstorps
kommun.
Stefan blir lite av spindeln i nätet
tillsammans med kostchef Markus
Östling och biträdande kostchef
Johan Cederqvist, där målet att
alltid vara på tårna och se till att
maten och helheten kring kosten är
på topp.
- Jag kommer att ha hand om den
övergripande matlagningen och
kosten i hela kommunen. Det
innebär ansvar för den dagliga
verksamheten i köken. Att arbeta
med utveckling, resultat och att
se till att medarbetarna trivs. Jag
kommer också följa upp avvikelser,
göra skyddsronder, se över menyer
och hålla kvaliteten på topp. Som
chef vill jag vara ute och träffa mina
kollegor, provsmaka god mat och
uppleva härlig atmosfär i skolrestaurangerna.
- Jag har suktat efter en sådan
utmaning länge. Att få kunna se
helheten, minsta lilla detalj från til�lagning, servering till presentation.
Det som ska serveras ska inte bara
vara gott utan se bra ut och kunna
avnjutas i en bra matsalsmiljö. Det

är allt detta som ska skapa en trevlig
måltidsupplevelse för både elever
och lärare.
Vem är då Stefan Ek? Förutom
att du har ett stort matintresse?
- En glad, sportintresserad kille som
gillar att umgås med familjen och
att se på film. Om tid finns spelar
jag gärna lite fotboll och padel.
Lirade med Höllvikens GIF i division 3 ett tag innan jobbet tog upp
det mesta av tiden.
Sedan tre år tillbaka har han basat
för köket på Tångvallaskolan i
Vellinge. Förra året belönades
Stefan Ek med White Guide Juniors
fina utmärkelse ”Årets skolkock”
samtidigt som skolans kök försvarade sin utmärkelse ”Årets skolrestaurang” från 2019.
- Hur fantastiskt som helst. Det
visar bara på att vi jobbade i rätt
riktning genom att bland annat laga
all mat på plats från grunden med
ekologiska och närproducerade varor.
Jag har massa saker jag vill dela med
mig och att få göra det i rollen som
driftchef i Staffanstorp är hur kul
som helst.
Förutom att ha öppnat dörren
in till skolköket genom projekt i
sociala medier och skapat, enligt
White Guidejuryns motivering ”en

ny supernova på skolmatshimlen”,
brinner Stefan Ek för kvalitet. Att
Staffanstorps kommun sett till att
det från och med i år börjar serveras lokala råvaror i skolrestaurangerna gör rollen som driftchef ännu
mer spännande.
- Det är jättepositivt. Här kan vi få
bra närodlad mat på bordet samtidigt som vi gynnar lokala producenter. Det är viktigt att vi tar hand
om varandra. Jag som person vill
ständigt utveckla mig själv och min
omgivning. Att se potentialen och
göra något bra ännu bättre.
I Staffanstorps kommun är kvaliteten redan bra så det är en perfekt
grund att stå på för att göra finjusteringar.
Finns potential att även Staffanstorp kan rankas högt av White
Guide Junior?
Utan tvekan.
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Hjärupsbarn inspireras i samarbete med proffskonstnär

Konstnären Henriette Udsens akvarell De fyra årstiderna har digitaliserats och tryckts upp i storformat och pryder nu en hel vägg på Ängslyckans förskola där den tjänar som kreativ katalysator för de 220 barnen
i deras skapande inom musik, målning, rörelse och språk. Fr vänster ser vi bildpedagog Jenny Krook, musikpedagog Anders Wiking, rektor Linda Delvéus och pedagogisk samordnare Oskar Nilsson.

I ett spännande kreativt
projekt inom ramen för
Skapande skola har 220 barn
och all personal på Ängslyckans
förskola i Hjärup fått måla
i akvarell och vattenfärg
i ett unikt samarbete med
en konstnär.
- Vi ville ge barnen möjlighet till
möten med professionell bildkonst
och ge inspiration till pedagogerna
för nya arbetssätt i en utvecklande
verksamhet, berättar rektor
Linda Delvéus.
- Forskning visar att när barnen
får använda sin fantasi utvecklas
problemlösningsförmågor på
olika plan.
- Våra pedagoger och förskolebarn
har därför jobbat med workshops
och fokusgrupper tillsammans med
konstnären Henriette Udsen och

skapat skisser som hon sedan vävt
in i en levande process.
I arbetet har man utgått från konstnärens akvarell ”De fyra årstiderna” som digitaliserats och tryckts
i tapettryck och satts upp på en
hel vägg.

Barnen delaktiga
Alla barn på förskolan, både barn
på äldrebarnsavdelningarna och
yngrebarnsavdelningarna, har fått
vara med i skapandet.
- När den första målningen fanns
på plats ställde vi frågan ”vad
händer sen...?” till barnen. Deras
tankar gav Henriette inspiration till
en andra målning som idag sitter
på en annan vägg på Ängslyckans
förskola.
Konstnären Henriette Udsen är
utbildad inom konst och form, har
gått serietecknarskola och är även
en dokumenterad illustratör.

Projektet kunde genomföras tack
vare ett bidrag på 100 000 kronor
från Skapande skola och Kulturrådet.
- Att barnen ges inflytande är viktigt
då detta är ett gemensamt projekt
som hela förskolan gör tillsammans,
säger rektor Linda Delvéus.
- Det handlar om att skapa konstnärliga och kreativa ingångar och
en långsiktig integrering av fler
kulturella och konstnärliga uttryck
i barnens utbildning och är inte
bara en målning utan ett arbete som
sammanvävs med olika prioriterade
mål i läroplanen, till exempel jämställdhet och normkritik.
Vårdnadshavare och intresserade
uppdateras genom sociala medier.
- Vi har lagt ut videos och bilder
under hela processen och gensvaret
och responsen från föräldrar har varit väldigt stor, berättar pedagogisk
samordnare Oskar Nilsson.

Används tematiskt
Nu ska de olika torgen, till exempel musiktorget, skapandetorget,
rörelse/hälsotorget och språktorget,
tematiskt knyta samman sitt arbete
med väggkonstverken.
- Vi på musiktorget har valt ut fyra
karaktärer från Henriettes målning
som vi använder som huvudpersoner i våra undervisningar, som en
pågående musiksaga, säger musiktorgets ansvarige pedagog Anders
Wiking.
- Karaktärerna spelar huvudrollerna
i våra olika lektioner, till exempel
hundarna Digi och Talis, den kloka
och visa elefanten Regnhild samt
nymfen Florinda som alltid har
en räv bakom örat och som jobbar
med jämställdhet, rättvisa och
social hållbarhet. Hon är en listig
rackare som alltid vill göra det bästa
för miljön.

staffanstorp.se
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Malin och Johan lyfter utekvaliteten på rasterna
- Vårt jobb är att skapa en
tryggare miljö för eleverna
och erbjuda dem olika aktiviteter på rasterna, ofta med
fysisk rörelse men även med
lärandet involverat.
Två nyanställda populära utefritidspedagoger lyfter just nu kvaliteten
på rastaktiviteterna på Hjärups
skola till nya höjder.
Malin Gunnarsson och Johan Witt
är nyutexaminerade från Malmö
universitet respektive högskolan
i Kristianstad med inriktning på
fritidshem och idrott. Johan har
även sex års erfarenhet i yrket från
Holmaskolan i Malmö bagaget.
Båda har idrottsbakgrund, Malin
spelar fotboll i MFF och Johan
har varit handbollspelare i Ankaret
i Bjärred.
Deras uppdrag är helt och hållet
baserat på utomhusaktiviteter.
- Vi har mycket fokus på rörelse
och idrott eftersom forskning visar
att vi har fler och fler stillasittande
barn bakom datorer, ipads, TV
och telefoner.

Eleverna styr själva
Ett rastråd med en representant
från varje klass från Åk 3 till Åk
6 får vara med och tycka till om
uteaktiviteterna.
- Vi agerar aktivt för att barnen ska
vara med och bestämma på skolgården och diskuterar till exempel var
de känner sig trygga eller otrygga,
vilka aktiviteter som är bra och
mindre bra och vad vi ska utveckla.
- Vi vill ha så mycket elevdemokrati
som möjligt, säger Malin och Johan.
Bland de nya aktiviteterna nämns
dans, sparkcyklar, skateboard, gagaboll, tipsrundor, rastbingo, hopp i
rockringar, med mera.
Eleverna kan hämta ut material ur
en särskild rastbod som de själva

- Vi vill vara nära eleverna, kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter på rasterna och vi agerar aktivt för att skolbarnen ska få vara med och bestämma på
skolgården, säger de nyanställda utefritidspedagogerna Johan Witt och Malin Gunnarsson på Hjärups skola.

styr över. Alla som vill får turas om
att ansvara för att lämna ut material
till skolkamraterna. Ännu en rastbod planeras på andra sidan skolan.
- Här ser vi ofta fina samarbeten
när till exempel barn från Åk 3
samarbetar med barn från förskoleklassen. Här ingår även praktisk
matematik, som att räkna och skriva
upp antal utlämnade saker..

Inspirerad av föreläsning
Det var en föreläsning av författaren till boken ”Nyckeln till skolgårdens lärande”, Gustav Sundh,
som inspirerade rektor Karin Servin
Karlsson på Hjärups skola att göra
den helt ny satsningen och i höstas
anställdes två särskilda utefritidspedagoger med specialkompetens.
- Den som jobbar i skolans värld
vet att det händer saker på rasterna.
De små barnen leker, medan de
stora barnen går runt, det är så det
brukar se ut.

- Vi vill vara nära eleverna, kunna
erbjuda meningsfulla aktiviteter
även på rasterna. Men samtidigt kan
det vara svårt för de fritidspedagoger som jobbar inomhus eller de
lärare som är tillfälliga rastvärdar att
hinna få till aktiviteter och engagemang med ungdomarna på rasterna
på en f-6-skola, säger rektor Karin
Servin Karlsson..
Författaren till boken är förstelärare i fritidspedagogik i Huddinge,
och vald till årets lärare i fritidshem
2017 av Lärarförbundet.
Hans bok är ett utbildningsmaterial för skolor och fritidshem och
består av berättelser ur verkligheten
med exempel och metoder som
kan bidra till elevernas lärande och
utveckling av rastaktiviteter.
- Han inspirerade mig mycket. Jag
vill ju verkligen att rasterna ska
innehålla både rörelse, lärande och
skoj. Barnen ska inte sitta stilla, inte
bråka eller intrigera. Det ska vara
kul när vi pausar studierna.

Johan Witt, en av de populära nya utefritidspedagogerna, saltar isfläckar medan fyra elever nyfiket väntar på att kunna ge sig ut på en halkfriare skolgård

Väl mottagna av alla
- Nu är jag jätteglad. Våra utefritidspedagoger är så entusiastiska. De är
på hela tiden. Frågar elever efter något är det löst nästa dag. De fångar
in ensamma barn, har koll på alla
hotspots på skolgården, vad barnen
gör där, om det fungerar eller inte
och ser till så att det inte skapas nya
maktstrukturer.
Malin och Johan känner sig väldigt
väl emottagna på Hjärups skola.
- Det är kul med den respons vi får
av kollrhot, föräldrar och såklart av
barnen. Vi trivs jättebra med våra
jobb. Det känns riktigt bra att få
vara med och forma något nytt.
-Vi fokuserar på aktiviteter med
rörelser och gärna aktiviteter med
innehåller lärande. Det ska vara
så brett som möjligt så att många
elevers intressen fångas upp.
- Man måste vara flexibel i detta.
Det kan vara stort intresse för en
aktivitet en dag men nästa dag vill
barnen göra något helt annat, så vi
behöver hela tiden ha flera aktiviteter i bakhuvudet. Intressena skiftar
snabbt för barnen.
Malin och Johan samverkar även
nära med specialpedagogerna på
skolan och ser till så att elever med
särskilda behov också har naturlig
delaktighet i alla uteaktiviteter.
Alla, även vårdnadshavare, kan
dagligen följa aktiviteterna på skolgården via ett instagramkonto som
uppdateras varje dag.
- Där lägger vi upp våra rastaktiviteter och ibland om det inträffat
något särskilt. Vi är noga med att
följa GDPR-regelrna, understryker
de båda.
: rastpahjarupsskola
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Att studera på distans:

- Stolta och imponerade över våra elever
mycket tid till att förklara instruktioner så att man är säker på att alla
har förstått. Digital miljö kräver en
tydlig struktur.
En annan svårighet är att närundervisa och distansundervisa på samma
gång.
- Personalgruppen är väldigt flexibel och lösningsfokuserad så processen har gått smidigt. Men om
detta skulle behöva bli en långsiktig lösning så tror jag att vi skulle
stöta på vissa svårigheter, säger
Sanna Pröjtz.

- Jag är väldigt stolt och imponerad över våra elever. Våra
13-, 14- och 15-åringar har
klarat att ta detta ansvar. De
har skött distansundervisningen exemplariskt, säger förstelärare Linda Manfredsson och
rektor Sanna Pröjtz på Baldersskolan i Staffanstorp.
Under veckorna 6, 7 och 8 kommer skolungdomarna i åk 7 – åk 9
i Staffanstorps kommun att delvis
återvända till sina respektive skolor
enligt de nya regler som offentliggjorts vid denna tidnings pressläggning.
Det var den höga smittspridningen
i Skåne i början av januari som
gjorde att alla högstadieskolor i
Staffanstorp med mycket kort varsel
fick starta årets vårtermin med distansundervisning.
- Vi hade en omställningstid på 24
timmar från det beslutet fattades
tills vi var redo, säger rektor Sanna
Pröjtz.

Väl förberedda
Men trots det korta varslet var
grundskolorna i Staffanstorps kommun väl förberedda.
- Vi är generellt väldigt väl digitalt
utrustade. Vi har ett pågående
arbete sedan flera år då vi anpassat
våra digitala klassrum.
- Våra lärplattformar är väldigt bra
redskap för eleverna, tydliga och
strukturerade med så mycket att
erbjuda. Varje ämne har sitt digitala
klassrum där alla dokument och
scheman finns även under normala
omständigheter.
- Alla lärare har ett digitalt kunnande
och en programvara. Alla elever
har digitala verktyg, cromebook
eller mac-dator med mikrofon och
kamera, så grundförutsättningarna
fanns på plats.
- Vi testade vissa lektioner i höstas
och i våras, så eleverna och pedagogerna hade fått prova på i förväg.
- Det enda vi gjort nu, som inte
fanns tidigare, är att vi lagt till en digital möteslänk som eleverna loggar
in med till det digitala klassrummet
där läraren finns uppkopplad och
undervisar.

- Vi är väldigt väl digitalt utrustade och kunde med kort varsel på bara 24 timmar inleda den digitala
undervisningen i början av terminen, berättar förstelärare Linda Manfredsson och rektor Sanna Pröjtz
på Baldersskolan.

övriga har fått följa undervisningen
digitalt hemifrån.
- En del elever har tyckt det varit
toppen, de har fått en helt annan arbetsro och koncentration hemma,.
- Men det är väldigt olika, andra
ville komma hit för att de saknar
sina kamrater och kontakten med
läraren, säger Sanna.
Alla elever ska erbjudas så goda
möjligheter som möjligt att nå
gymnasiebehörighet. Skolledningen
fattar beslut om vilka som fått följa
undervisningen i skolan och vilka
som varit tvungna att jobba hemifrån.
- Vissa elever behöver extra stöd
för att klara sin måluppfyllelse.
Andra kan av tekniska skäl inte
jobba hemifrån, kanske jobbar hela
familjen hemma och eleven får inte

den arbetsro den behöver och ber
därför att få komma hit.

Tar extra tid

- Detta är en spännande tid för en
SO-lärare. Man känner verkligen
historiens vingslag så det var med
litet skräckblandad förtjusning
jag gick in i detta nya, säger Linda
Manfredsson som undervisar i SOämnen på Baldersskolan.
- Det är tufft för man vill ju verkligen att det ska fungera och bli
så bra som möjligt för alla. Vi har
behövt planera på ett annat sätt.
Digitala lektioner kan inte genomföras riktigt på samma sätt som i
ett klassrum. Den digitala undervisningen tar extra tid. Man hinner
inte förmedla lika mycket kunskap
som i klassrummet och det går åt

”Is i magen”
Svårigheter som uppstår i samband
med distansundervisning är hur de
praktisk-estetiska ämnena ska kunna
genomföras samt hur bedömningarna ska gå till.
- Hur sätter man in slöjd i ett digitalt långsiktigt perspektiv, undrar
Sanna? Hur ska vi hantera bedömningarna av elevernas arbeten, hur
ska vi hantera prov överhuvudtaget
och hur kvalitetssäkrar vi en likvärdig bedömning.
- Ett annat frågetecken är hur elevernas psykiska hälsa hade kunnat
påverkas.
- Vissa elever behöver kontakten
med kamraterna och relationen med
lärare mer än andra. Det är inte bra
att sitta ensam hemma för länge och
vi kan inte uppmärksamma varje
elev på samma sätt i hemmet som
i skolan. Konsekvenserna tar tid
att se, kanske 8-10 veckor framåt,
säger Sanna.

Elevens perspektiv
De aktuella klasserna åk 7-9 har
tillsammans ett 20-tal pedagoger
och nära 180 elever. Av dessa har
ett 40-tal närundervisats på skolan,

- Att undervisa digitalt har funkat jättebra. Närvaron har fungerat perfekt, uppgifterna lämnas in i tid, det har loggats in och ut i rätt tid, detta har gått över
förväntan, säger förstelärare i engelska och svenska Helena Rameke på Baldersskolan som här undervisar två elever i klassrummet medan resten av klassen
deltar i det digitala klassrummet hemifrån.

staffanstorp.se
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Ny kreativ utemiljö inspirerar till nya lekar
Ryttarebyns förskola har med
inspiration av förskolans innemiljö och i samråd med de
kreativa förskolebarnen skapat
helt nya förutsättningar för
lekar utomhus.

kan ta tillvara allt som finns att
hämta i naturen, som vatten, snö,
gegga, kottar, pinnar, löv och blad.

Nytt naturrum

Ett förråd som användes för förvaring av trasiga saker fick bli natur- Utepedagogik är en del av vår
rum.
läroplan och vi har en fantastisk
En kabelvinda fick bli bord och stoförskolegård, som består av tre olika lar hämtade upp ur källaren. Barnen
gårdar, Pärongården, Äppelgården
samlade in naturmaterial som lades
och Hasselgården. Utepedagogik är i särskilda lådor i naturrummet att
att utmana, inspirera och utveckla
hämtas och användas som rekvisita
en utemiljö som lockar barnen till
i uteköket eller som dekoration till
lek, berättar förskollärare Ing-Britt
olika aktiviteter.
Håkansson.
- Även många vårdnadshavare har
- Mina kollegor och jag började fun- skänkt saker till vårt utemiljöprodera på hur vi skulle kunna utveckla jekt, som leksaker, stekjärn och
utemiljön ännu mera. Det skulle
annat som man kan ha kul med,
vara något som inspirerar barnen,
berättar Ing-Britt. Vi tar gärna emot
som de tycker är roligt och där de
ännu mer användbart material.

Möblerna och sakerna i naturrummet tas dagligen ut på förskolegården och de nya möjligheterna
blev genast mycket populära bland
barnen.
- Deras kreativitet, fantasi och
förmåga kommer verkligen fram
när de sätter igång att skapa kafé
och restaurang eller bygga slott och
vulkaner i sandlådan.

Lärande miljö
Naturrummet ska inom kort målas
om och utökas med ännu mer
material att användas i utemiljön till
skapande och utforskande lek, som
mikroskop, förstoringsglas och kikare samt en pärm där olika idéer ska
samlas. Rummet kan även användas
i undervisningssyfte av förskolans
pedagoger.

I den nya lekmiljön tränar barnen
samarbetsförmåga, turtagning, nya
ord och begrepp, kommunikation,
matematik, naturvetenskap, rollfördelning och empati.
- Lekarna fångar även barn i behov
av särskilt stöd där de kunde leka
och fantisera utomhus, berättar specialpedagog Kristina Pahovic.
- Det är så spännande att utveckla
vår utemiljö utifrån barnens tankar och idéer. Att vara utomhus är
viktigare än någonsin för att hindra
smittspridning i skolan men vi hade
nog gjort detta även utan pandemisituationen, säger Ing-Britt och
tillägger hemlighetsfullt:
- Vi har fler projekt på gång med
barnen som vi ska förverkliga men
som vi inte avslöjar ännu.

Förskolebarnens kreativitet, fantasi och förmåga kommer fram när de leker kök, matlagning, kafé,
restaurang och olika familjelekar

Ansök om
sommarpraktik
En kabelvinda fick bli bord, några stolar hämtades upp från källaren, och vips hade förskolebarnen skapat ett utekafé och restaurang på förskolegården.

Ett gammalt förråd fick bli naturrum där naturmaterial insamlat av förskolebarnen lades i särskilda
lådor att användas som rekvisita i uteköket eller som dekoration till olika aktiviteter.

Föräldrar och vårdnadshavare har bidragit
genom att skänka saker till den nya inspirerande utemiljön på Ryttarebyns förskola.

Även sommaren 2021 kommer Staffanstorps kommun att erbjuda sommarpraktik till ungdomar folkbokförda i kommunen. Ansökning till
detta sker mellan den 9 mars och 25
mars via en länk på staffanstorp.se.
Se länk nedan. Sommarpraktik är
till för främst elever som slutar åk 9
eller år 1 på gymnasiet. Beroende på
hur restriktionerna ser ut, kan antal
platser vara mycket begränsat. Mer
information om sommarpraktik
hittar ni på staffanstorp.se, https://
staffanstorp.se/arbete-och-naringsliv/sommarpraktik/
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Byggstart för Södra Stanstad närmar sig

Visionsbild av torget som det kan komma att se ut i framtiden. Arkitekterna jobbar medvetet med en variation i formspråk och färgval och variation i höjd och fasaduttryck som knyter an till 90-talets
centrumomvandling. Illustration: Arkitektfirman Här Malmö AB

Snart närmar sig byggstart
för Södra Stanstad, nästa
stora steg i Staffanstorps omfattande centrumomvandling.
Tre nya stadskvarter ska de
närmaste åren ta form på det
gamla busstorget och nuvarande vårdcentralen invid
Malmövägen och Storgatan.
- Det är tänkt att bli en direkt fortsättning på det stadsmässiga centrum som finns idag och ska göra
centrum både tydligare och synligare i stadsbilden från Malmövägen,
säger plan- och exploateringschef
Karolina Gnosspelius på Staffanstorps kommun.
Området där de tre kvarteren ska
växa fram är två hektar stort.
I detaljplanen som nyligen vann
laga kraft ingår cirka 250 lägenheter,
verksamhets- och affärslokaler, en
ny vårdcentral och ett helt nytt torg.

Höga krav
Södra Stanstad ska utgöra den
framtida entrén mot centrum från
Malmövägen. Projektet är i prak-

tiken en fortsättning på det jätteprojekt då Staffanstorps centrum
byggdes om till mysig småstad i en
nästan total omvandling.
- Staffanstorps kommun ställer
därför väldigt höga krav på gestaltningen av de nya byggnaderna
gentemot byggherren, säger
Karolina Gnosspelius.
- Arkitekterna har jobbat medvetet
med en variation i formspråk och
färgval och variation i höjd och
fasaduttryck som knyter an till
90-talets centrumomvandling.
Kopplingen till centrum är tydlig.
De nya kvarteren ska utformas med
röda sadeltak i bränt tegel eller röd
plåt, olika fasadtyper och varierad
höjd, fyra till åtta våningar höga.
Det blir ljus färgsättning på fasaderna som huvudsakligen uppförs
i puts, tegel eller stenmaterial. Taken
på insidan av kvarteren tillåter något
flackare vinklar.
I korsningen Storgatan Malmövägen inramar de nya husen ett helt
nytt torg med cykelparkeringar och
mindre affärslokaler som ska vätta
ut mot torget.

Vårdcentralen
Första kvarteret av de tre uppförs
på nuvarande busstorget i en fastighet som utöver bostäder även ska
inrymma Staffanstorps vårdcentral
på nedre botten.
Nuvarande vårdcentral, den enda
byggnaden som finns på området
i dag, ligger kvar tills de nya lokalerna är färdiga och flyttar då tvärs
över Storgatan och in i den nya fastigheten medan de gamla lokalerna
rivs för att ge plats åt ytterligare två
nya kvarter.
Entreprenör är fastighetsutvecklingsföretaget Nordr, mer känt
under sitt tidigare namn Veidekke
Bostad. Nordr är ett norskägt
företag som utvecklar bostäder och
stadsdelar i både Norge och Sverige.
I Staffanstorp har företaget även
varit involverat i utvecklingen
av Vikhem.
- Vi jobbar nära i dialog med kommunen. Tillsammans har vi skapat
en plan för hur de nya kvarteren ska
utformas i enlighet med stanstadsmodellen, säger projektchef Paun
Rajak på Nordr.

- Vi är specialister på bostadsrätter
och planerar cirka 250 lägenheter i
olika storlekar. Antalet beror litet på
hur stora lägenheterna blir, vilket i
sin tur beror på marknaden. Landsbygden blir dock alltmer attraktiv,
inte minst i dessa tider. Olika marknadsanalyser visar att det är populärt att flytta ut från storstäderna.

Trygghetsbostäder
- Vi tittar även på möjligheten att
bygga trygghetsbostäder för äldre
om det finns behov för detta.
Nordr AB hoppas kunna sätta
spaden i marken redan hösten 2021
men först ska Staffanstorps kommun förbereda platsen genom att
bland annat anlägga de nya gator
och trottoarer och dra dagvattenoch va-ledningar i området.
- Vi räknar med en byggtid på
18 - 24 månader per kvarter och
hela byggtiden beräknas ta mellan
fem och tio år, säger Paun Rajak.

staffanstorp.se

Snart öppnar gästis sitt nya hotell
Den första maj öppnar
Staffanstorps gästis sitt nya
hotell med 29 rum, en liten
bistro och ett konferensrumför 24 personer.
- Det känns verkligen spännande.
Vi upplever att många ser det som
positivt att det äntligen kommer ett
hotell till Staffanstorp. Vi ser ljust
på framtiden och sporras av utmaningen att hitta nya arbetssätt, säger
VD Adam Thorstensson.
- Detta är en gammal dröm för oss.
Vår expansion har fortlöpt och gått
bra, vår situation är stabil, så nu har
vi vågat rikta blicken framåt.
Hotellet har redan fått en hel del
bokningar trots att man ännu inte
inlett lanseringen mer än på sin
egen hemsida.
- Vi har flera bokningar i maj och
juni och vi räknar med att ha fullt
på invigningsdagen. Då är de flesta
rummen uppbokade av staffanstorpare som vill prova oss under
invigningen.

Gammal dröm
Familjen Thorstensson har ingen
hotellerfarenhet bakom sig. Men det
oroar inte Adam.

- Inte mer än som gäster, ler han.
- Det gäller att ha bra människor
omkring sig och vi är ett bra team
som sporrar varandra framåt och
har kul ihop.
Viss hotellerfarenhet har dock
gästis kökschef Marcus Hester som
jobbat på Hotell Radisson i Malmö.
Staffanstorps gästis hotellpersonal
har varit på praktik på Radisson.
- Vi har fått god kontakt och stöd
och vi kommer att kunna rekommendera varandra i framtiden.

Två sviter med spabad
Hotellchef blir Johan Hargemyr
som varit restaurangchef på Gästis
i flera år. Alejandra Mårtensson blir
kvalitetsansvarig för de tre affärsområdena restaurang, hotell och
café.
Av de 29 rummen är åtta premiumrum med litet högre standard
samt två sviter. Till de båda sviterna
tillhör en 20 kvm uteterass med
spabad att användas året runt.
- Det känns kul att kunna erbjuda
något extra, säger Adam som tror
på framtiden och att det finns ett
underlag för hotellet.
- Vi räknar med ungefär hälften
affärsgäster, hälften privata gäster.

Dels från företagen häromkring,
dels besökare till staffanstorpsbor, bröllop, gästisgäster, etc. Vi
ska även marknadsföra oss litet
mot grannländerna när restriktionerna släppt.
Det nya hotellet drivs i familjekoncernen som består av företagem Bo i villa AB, Staffanstorp
gästis hotell AB, Staffanstorps
gästis restaurang AB samt Gästabudet AB.

Stärker näringslivet
- Det nya hotellet är fantastiskt
bra för Staffanstorp, säger Annika Jalgén, vd på Businessport
Staffanstorp.
- Ett hotell har varit efterfrågat
länge. Många av våra företag har
tillfälliga besök av kunder eller
leverantörer som behöver någonstans att bo och konferensmöjligheten har varit efterfrågad.
Detta stärker oss ytterligare och
kan bli ännu en anledning för företag att etablera sig här. Hotellet är också ett härligt inslag för
invånarna med det litet lyxiga
konceptet god mat och härlig
miljö. Så detta tillför verkligen
mycket till vår kommun.

- Det nya hotellet är en gammal dröm för oss och idag känner vi att tiden är mogen, vår expansion har fortlöpt och gått bra och nu har vi vågat rikta
blicken framåt, säger Adam och Sven-Olof Thorstensson.

9

Sammanträden
Februari-mars 2021
Nedanstående dagar sammanträder politikerna i Staffanstorps
kommun
Kommunfullmäktige
10 mars 18.00
Kommunfullmäktige är öppet för
allmänheten. På staffanstorp.se
kan du följa sammanträdet direkt
eller när det passar dig.
Kommunstyrelsen
17 februari 18.00
24 mars 18.00
Stadsbyggnadsnämnden
11 mars 18.00
Utbildningsnämnden
25 mars 18.00
Omsorgsnämnden
17 mars 18.00
Arbetsmarknadsnämnden
2 mars 18.00
Beredningen för kultur- och
fritids- och demokratifrågor
3 mars 17.00
Beredningen för miljö- och
naturfrågor
1 mars 17.00
Beredningen för renhållning/
VA-, infrastruktur och trafikfrågor
3 mars 17.00
Gemensam samarbetsnämnd 2
(Geoinfo)
17 februari 09.00
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En av Skånes vackraste konsthallar firar 25 år!

- Vi hoppas kunna bjuda in till analogt 25-årsfirande när pandemin tillåter oss att öppna konsthallen
igen, säger kultursekreterare Viktoria Munck.

Många spännande och intressanta
utställningar har visats under åren.
Både välkända och lovande konstnärer har avlöst varandra i en rik
variation mellan stilar, teknik och
material. Många Staffanstorpskonstnärer har också fått ställa ut genom
åren och konsthallen har med sin
speciella utformning hyst många
finurliga tekniska lösningar.

Affischer från 25 år

I år är det 25 år sedan Staffanstorps konsthall öppnade, en
konsthall som av många anses vara en av Skånes vackraste!
- Det blir ett coronaanpassat
jubileumsår med återblickar av
utställningar och arrangemang samt
möten med personer bakom kulisserna, berättar kultursekreterare
Viktoria Munck.
Det var den 14 januari 1996 som
Staffanstorps konsthall öppnade
med konstnärerna Staffan och
Niklas Nihlén som första utställare.
Charlotte Gyllenhammar, professor

vid Konsthögskolan i Malmö,
och dåvarande kulturnämndsordförande i Staffanstorp, Bo Polsten
invigningstalade.

Självklar plats
Den vackra konsthallen har under
sina 25 år varit en självklar plats för
att visa och uppleva konst och kultur. Den har speglat dåtidens konst
såväl som den samtida konsten.

Initiativtagare till Staffanstorps konsthall, Bo Polsten,
dåvarande ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

De flesta affischer från tidigare utställningar finns sparade och Viktoria
Munck funderar på hur hon ska
kunna visa upp dem i konsthallen.
När pandemin slog till förra vintern
stängde konsthallen. Den öppnade
i augusti men tvingades stänga igen
i oktober.
På senhösten i fjor hade en rad utställningar med lokala och regionala
konstnärer inom VSKG planerats
då pandemis andra våg slog till.
I julas skulle konsthallen visat en
utställning med tatueringar av fotograf Peter Segemark.

- Det är tråkigt men vi måste vara
försiktiga nu, säger Viktoria Munck.
Vi vet inte när vi kan öppna igen.

Mycket på gång

Framöver står den japanska konstnären Kiwa Saito på tur och därefter finns tankar på utställningar med
bygdens stora konstnärer Theodor
Jönsson, Sigvard Bengtsson, Astrid
Gärdsmark, Anna-Lisa Menander,
förra årets kulturpristagare Anders
Emgård samt med österlenkonstnären Helene Aurell, vars stora
konstverk Oden, invigdes i Hjärups
nya park i höstas och Lasse Rödin
i Staffanstorp som gör datamodellerade bilder utskrivna på borstad
aluminium.
- Vi följer utvecklingen kring Coronapandemin och hoppas kunna
bjuda in till analogt firande när vi
öppnar igen, säger Viktoria Munck.
Håll utkik på vår hemsida https://
staffanstorp.se/fritid-och-upplevelser/konsthallen/

Två som var med för 25 år sedan när Konsthallen öppnade var Agneta Samefors, bibliotekarie och kultursamordnare fram till 2016 och Sven-Åke Leinerud, kultur- och fritidschef fram till 2008.

staffanstorp.se
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Snart drar tävlingsåret igång för vår egen europamästare
Bakom ratten sätter sig regerande EM-mästaren Viktor
Gustavsson från Görslöv
i Staffanstorp.
Som 16-åring tillhör han en av de
yngsta genom tiderna att kamma
hem EM i tävlingsklassen KZ2 ifjol.
Den enda som varit yngre är 23-årige belgaren Max Verstappen (då 15
år) som nu gör karriär i Formel 1
och slutade på en tredjeplats förra
säsongen.
- Det är så klart att man siktar på
att en dag få köra Formel 1. Det
är väl inget snack om saken. Det
gäller att hela tiden bli bättre för
varje säsong och prestera i de stora
tävlingarna för att nå målet, säger
Viktor Gustavsson.
Racing ligger i blodet. Pappa Mikael
tävlade i olika klasser och som sexåring började Viktor ta sina första
steg mot ett EM-guld i en sport
där bilarna når hela 160 km/h. Allt
började med söndagskörningar för
småttingar i Kristianstad carting
club. På den vägen är det, konstaterar Viktor, som sedan förra året
även tävlar för italienska Lennox
Racing.
Viktor fick kontakt med teamet som
bjöd in honom på en testkörning
2020, där han blev en av de fem
snabbaste förarna och fick frågan
om han ville börja köra och träna
med Lennox Racing.
Med träning på högsta nivå nere

Fakta: Personligt
Namn: Viktor Gustavsson
Ålder: 16 år
Bor: Görslöv
Familj: Pappa (Mikael), Mamma
(Malin)
Gör: Tävlar i gokart, studerar
(vilken inkriktning??) på Korrespondansgymnasiet
Klubb: Kristianstad carting club
och Lennox Racing
Intressen: Golf, cykling, allmän
fysträning
Aktuell: Regerande EM-mästare
i gokart (KMZ-serien?). Siktar i
år på pallplats i både VM och EM

i Italien kunde Staffanstorpssföraren bädda för en seger i sitt andra
europamästerskap. Första året var
mer ett läroår – att se och lära –
innan det var dags att satsa fullt ut.
- Att ta guld var en fantastisk känsla
och något som jag kämpat för sedan jag började med gokart. Vi var
många som inte trodde det skulle
bli några tävlingar alls på grund av
coronan, men under strikta säkerhetsregler och tester gick det. Det
var minst sagt ett annorlunda år,
säger Viktor.

Det blir allt från ett par dagar till
en månads träningsläger när Viktor
bilar ner med familjen till Italien.
Satsar han då heltid på kartingen?
- Nej, så klart att jag satsar mycket
men jag går fortfarande i skolan
och har möjligheterna att få studera
på distans så att jag kan åka ner till
Italien för att träna och tävla.
- Även när jag gick grundskolan på
Hjärupslundsskolan fick jag en förståelse och möjlighet att satsa på min
karriär inom gokart. Det är en trygghet och ynnest att få möjligheten till

det, samtidigt som jag har en säkerhet i utbildningen. Jag känner mig
lyckligt lottad.
Träningarna har sakta men säkert
tagit fart. En sak är säker om tävlingsåret 2021.
- Jag siktar på att försvara mitt EMguld, men även nå pallplatsen
i BVM. Jag har ju redan ett EMguld så ett VM-guld vore inte helt
fel, säger Viktor Gustafsson.
Du kan följa Viktor genom ett
besök på hemsidan
http://www.vmg-racing.se/.

Våra bibliotekarier ger egna boktips i pandemitider
Du vet väl att du just nu kan
låna böcker på take away hos
oss trots att vi har stängt.
Då pandemin ännu håller oss i sitt
grepp tipsar våra bibliotekarier på
Staffanstorps och Hjärups bibliotek
här våra medborgare om sina egna
aktuella bokfavoriter.
Henrik Hoff,
Staffanstorps bibliotek:

Den sista migrationen

av Charlotte Mcconaghy
En gripande och vacker berättelse
om en värld där alla djurarter är på
väg att dö ut när klimatet förändras.
Franny som är bokens huvudperson
söker svar på sin resa med silvertärnornas sista migration. Det är också
en inre resa med uppgörelser kring
sorg, kärlek och kampen om att
vara sann mot sin natur.

Jessica Åkerberg,
Hjärups bibliotek:

De drabbade

av Karin Wahlberg
Karin Wahlbergs senaste deckare
med återkommande kommissarie
Claes Claesson är en spännande
läsupplevelse. Claes Claesson och
hans kollegor utreder fallet med den
mördade Carolina Broms och vi
får utförligt följa utredningens alla
snärjiga trådar. En stor dos miljöbeskrivningar från Lund, Malmö,
Dalby ger en extra dimension till
läsningen.
Pontus Flodin,
Staffanstorps bibliotek:

Ararat

av Louise Glück
Ararat är nobelprisvinnaren Louise
Glücks femte, och kanske allra bästa, diktsamling. I dikterna skildrar

Glück hur en familj påverkas över
tid efter ett oväntat dödsfall inom
familjen. Diktningen är kärv och
sorgsen men har ett tydligt narrativ
och är väldigt lättläst. En perfekt
introduktion både till Glücks författarskap och till poesi i allmänhet för
den som inte är en van poesiläsare.
Anna Jönsson,
Hjärups bibliotek:

Framtidskameran

av Kaj Hagstedt (Ålder ca 9-12 år)
Framtidskameran är en spännande
bladvändare som blandar magi med
vardagsrealism. Boken utspelar sig
i Skåne och är skriven av debutanten Kaj Hagstedt som är uppvuxen i Hjärup. Huvudpersonen är
12-åriga Emma som har förlorat sin
farfar. Efter sig har farfar lämnat
en kamera som Emma får ärva.
Kameran visar sig vara magiskt och

fotograferar framtiden. Emma får
genom kameran möjlighet att ändra
framtiden och i med det förhindra
olyckor och brott men även hjälpa
sina vänner. Men makten att styra
framtiden gör också att Emma ställs
inför svåra val.

Låna böcker på take away
Ring eller maila biblioteket för att
boka tid för avhämtning. För återlämning finns en röd återlämninglåda utanför respektive bibliotek. Läs
mer om vår take away-service på
bibliotek.staffanstorp.se

Dagstidningar
När vädret tillåter finns dagens
dagstidningarna i en vit box utanför
entrén till Staffanstorps bibliotek
och i ett ställ utanför nödutgången
på Hjärups bibliotek. De ställs ut
under våra lämningstider som du
hittar här: bibliotek.staffanstorp.se
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Digitalt sportlov med Ung i Staffanstorp!
I dagsläget planerar Ung
i Staffanstorp för ett närmast helt digitalt sportlov
om inga förändringar sker
i pandemiläget.
- Utöver detta vistas vi ute
kvällar och helger, säger
Anna Andersen Hörman,
verksamhetsledare på
Ung i Staffanstorp.
Sportlovsprogrammet består
av deckargåtor, fotbollsspel,
mobiljakt, pyssel, frågesport
och bingo – och allt kan du
delta i hemifrån.
- Mer information gällande
aktiviteter och tider hittar du på
vår facebooksida, Instagramsida samt på hemsidan. Vill
man komma i kontakt med oss
på Ung i Staffanstorp nås vi
enklast via e-post eller telefon,
säger Anna.

Sportlovsprogrammet för Staffanstorps kommun:
Måndag 22/2
Skattjakt i Staffanstorp
och Hjärup
(en tävling via din smartphone)
Anmälan krävs och görs till
fritid@staffanstorp.se
Tisdag 23/2
Hämta ditt pyssel kit.
Anmälan krävs och görs till
fritid@staffanstorp.se
Tisdag 23/2
Tårtbakartävling.
Hämta ditt baknings set på
Värmeverket. Anmälan krävs och
görs till fritid@staffanstorp.se
Onsdag 24/2
FIFA-turnering.
Anmälan krävs och görs till
fritid@staffanstorp.se

Torsdag 25/2
Frågesport via KAHOOT!
Live på instagram kl 19.00.
Fredag 26/2
BINGO.
Hämta din bricka hos oss.
Anmälan krävs och görs till
fritid@staffanstorp.se.
Lördag 27/2
Digital bakning tillsammans
med er tittare. Där vi erbjuder
ingredienserna gratis!
Anmälan krävs och görs till
fritid@staffanstorp.se
För mer info, besök
staffanstorp.se/ungistaffanstorp/

