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Kontakten på band
Forshaga kommuns tidning läses 
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Kontakta Forshaga kommun
Du når oss via kommunens växel 
på telefon 054-17 20 00 eller 
e-post kommun@forshaga.se. 
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Per Lawén
Kommunstyrelsens ordförande

Telefon: 054-17 20 06

Många gånger slås 
jag av storheten i att 
det bland oss 11.400 
invånare i kommu-
nen finns så mycket 
kunskap och olika 
erfarenheter. 

Livet går ju till stor 
del ut på att lära sig 
mer och att utveck-
las. En del lär vi oss 

genom att lyssna eller att läsa, annat 
genom att se, göra eller uppleva.

Om vi är öppna lär vi mer av varandra. Om 
vi sluter oss blir resultatet tvärt om. Med 
kunskap kommer vi alltid lite längre, och 
kunskap är ju lätt att ta med sig och är 
användbart i de flesta sammanhang.

Från det att vi föds så fylls vi av informa-
tion som vi snabbt tar till oss, varefter 
vi fortsätter att lära, förstå och kommu-
nicera. Jag minns så väl min skolfröken 
Anna-Lisa på Grossbolsskolan som lade 
grunden för mitt, och så många andra 
barns, lärande. Att skapa nyfikenhet av att 
veta mer är en otrolig viktig drivkraft.
I ungdomen trodde man visserligen att 
man visste allt, nu vet man att man inte 
alls vet så mycket. Det gäller därför att se 
hela livet som en möjlighet att lära mer. 

Men det är inte helt enkelt att lära, för 
vem ska man tro på? Mängder av osanning-
ar, halvsanningar, skrönor och alternativa 
fakta ryms på samma plan som saklig 
information. En grundregel är att kritiskt 
granska osäkra källor och ta en hel del 
med en nypa salt.

I vår kommun är det livslånga lärandet en 
röd tråd som ska ge lust, kunskaper att 
förändra och skapa fler möjligheter. Kun-
skap motverkar våra fördomar och rädsla 
för det som är annorlunda, vilket gör oss 
tryggare och nöjdare som människor.

Utbildning är nyckeln till människors frihet 
och till en gynnsam ekonomisk utveckling. 
Kommunen har av den anledningen under 
de senaste tio åren gjort stora investering-
ar i våra skolor och utbildning för att rusta 
oss för morgondagens utmaningar. 
Satsningen på Forshaga lärcenter, som ett 
nav för kommunens utveckling, där vi sam-
lat grundskola, komvux, yrkeshögskola, 
språkkurser, studieförbund, är tillsam-
mans med våra bibliotek goda exempel på 
detta.

Utbildning måste anpassas till allas olika 
förmågor, och skapa förutsättningar att 
lyckas så långt det är möjligt för varje 
person. Med stödåtgärder och resurser för 
att möta allas behov når vi bättre gemen-
samma resultat.

Men vad ska vi då göra med våra kunska-
per? Jag tror att de ständigt ska komma 
oss människor till del, för då får vi fler 
idéer och är klokare inför att skapa en god 
samhällsutveckling. Viljan hos den som 
vet, att lära den som vill ha kunskap, ger 
en ljusare framtid.

PERS KRÖNIKA

Nu förbättrar vi informationen om driftstör-
ningar inom till exempel vattenförsörjning 
och sophämtning. Det gör vi genom en 
SMS-tjänst som skickar ett SMS till mobilte-
lefoner som är registrerade på en adress. 
Endast de som är berörda av en driftstör-

ning och är minst 16 år får ett SMS. Vi 
kommer även i fortsättningen att informera 
i övriga kanaler: hemsida, facebook, radio, 
meddelande i brevlåda. Vilket/vilka sätt vi 
informerar på beror på vilken störning det 
är och vilka/hur många som är berörda.

SMS vid driftstörning
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Kulturskolans undervisning
På Kulturskolan arbetar ett tiotal lärare 
med elever i olika åldrar. Vi har individuell 
undervisning i sång från årskurs 6 och två 
körer med elever från årskurs 1-3. Det finns 
även teatergrupper för olika åldrar och 
dansundervisning i olika stilar; dansmix, 
jazzmodernt, modern dans och jazzmix. 

Alla skolor erbjuder orkesterklass under 
lågstadiet och är ditt eller dina barn 
intresserade av att lära sig att spela in-
strument finns det de här att välja mellan: 

fiol, cello, gitarr, elgitarr, piano, blockflöjt, 
tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, valt-
horn, baryton, trombon och trummor. 

Kostnader
Undervisning i instrument och sång kostar 
500 kronor per termin, teater och dans 
300 kronor. Vi tar ut full avgift för första 
barnet och 75 % av avgiften för syskon. Det 
finns möjlighet att hyra stråkinstrument 
och trumpet, trombon, baryton, klarinett, 
saxofon och tvärflöjt i mån av tillgång och 
det kostar 300 kronor per termin. 

Anmälan 
Det är kö till delar av kulturskolans under-
visning. Eleverna placeras i kö i den ordning 
som ansökningarna kommer in, så gör din 
anmälan i god tid. Anmälan till Kultursko-
lans undervisning och även uppsägning av 
plats sker via blanketter som du hittar i 
blankettportalen på forshaga.se. Tänk på 
att fylla i vilken verksamhet ansökan gäller!

Välkommen till Kulturskolan
Kulturskolan vänder sig till barn och ungdomar som vill lära sig sång, spela ett instrument, dansa eller 
spela teater. Ibland erbjuds också tillfälliga kurser som till exempel cirkusskola eller konst- och teknik-
kurser. Förra året blev vår kulturskola beviljad 400.000 kronor från Kulturrådet för att tillgängliggöra 
verksamheten för fler, och för att nå nya elevgrupper och utöka elevplatserna – hurra! 

Prova på teater
När: 29 maj och 5 juni 
Kl. 16 för 9-11 år, kl. 18 för 12–15 år
Var: Forshaga lärcenter

Tycker du om att leva dig in i roller, 
klä ut dig, hitta på och improvisera?

Anmälan till Eva-Mi Tapper  
på telefon: 070-515 36 96 eller  
e-post: eva-mi.tapper@forshaga.se

Prova på-dag
När: Måndag 22 maj, kl. 18-19.30
Var: Forshaga lärcenter

Passa på att testa olika instrument 
för att se vad som passar dig bäst!

Om du är intresserad av att börja 
dansa så kan du kika in när eleverna 
i Dansmix har lektion; nybörjare 
16.30-18 och fortsättning 17.15-18.

Tolv sånger om 
månaderna
När: 17 och 18 maj kl. 18
Var: Forshaga Folkets hus

Konsert: Sång, musik och dans 
med Kulturskolans orkesterklasser. 
Välkomna!

Linda Jungarå
Kommunikatör
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Kommunens kvalitet   i korthet

Vi redovisar Forshaga kommuns resultat 2016 jämfört med de 
andra deltagande kommunernas resultat. Alla kommuner finns 
inte redovisade i alla mått. Efter varje fråga/påstående finns 
en färgad ruta, där siffran anger Forshagas resultat och färgen 
anger om vi är bland de 25 % bästa kommunerna i landet (grön), 
bland de 50 % i mitten, eller bland de 25 % sämsta kommunerna i 
landet (röd).

Tillgänglighet

Trygghet

Information och delaktighet

Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar (%)? 87 86

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga (%)? 54 52

Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt 
en enkel fråga till kommunen (%)?

83 78

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 50 53

Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (%) 100 63

Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? 0 28

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? 60 57

Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? 23 16

Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (skala 1-100) 64 58

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? 20 15

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor (planerad tid)? 5,4 5,3

Hur god är kommunens webbinformation till medborgaren (andel av maxpoäng i 12 områden, redovisas i %)? 94 76

Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling (andel av maxpoäng i 18 frågor, redovisas i %)? 56 56

Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet (NII-index skala 1-100) 46 40

Hur effektivt använder kommunen skattemedlen och vilka resultat leder det till? 
Under 2016 deltog Forshaga kommun i mätningen Kommunens kvalitet i korthet, KKiK. 

250 av landets 290 kommuner deltog i mätningen som genomförs 
av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vårt syfte är att an-
vända måtten som en del i vår styrning och verksamhetsutveck-
ling och att ge en bild av kommunens verksamheter utifrån ett 
medborgarperspektiv. Vi får också veta hur vi ligger till jämfört 
med de andra kommunerna i undersökningen. Vad är vi bra på 
och vad bör vi förbättra. 
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Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
genomför årligen en kvalitetsundersökning 
om kommuners kvalitet. Undersökningen 

görs genom nedslag i enstaka frågor i många av 
kommunernas verksamheter och har fått namnet 

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. 

Kommunens kvalitet   i korthet
Effektivitet

Kommunen som samhällsutvecklare 

Andelen förvärvsarbetare i kommunen (%) 77 79

Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd (%)? 3,3 4,3

Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 3,9 5,4

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen (ranking skala 0-100)? - -

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare (dagar/1000 försäkrade)? 12,6 11,7

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? (Återvunnet material av hushållsavfall i %) 22 39

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar (%)? 22 33

Hur stort är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (%)? 20 26

Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att bo och leva på (ranking skala 1-100)? 64 60

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan (tusental kr/barn i förskola)? 124 137

Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven (andel i % som fått lägst betyget E i nationella proven)? 82 78

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven (andel i % som fått godkänt i nationella proven)? 65 71

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet (%) 87 86

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 (% positiva svar) 75 75

Kostnad per betygspoäng (kr/betygspoäng åk 9) 373 382

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen (%) 67 71

Kostnad per elev i ett gymnasieprogram (tusental kr) 111 123

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende (andel av maxpoäng av 15 mått, redovisas i %) 56 68

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende (tusental kr/brukare)? 646 816

Antalet brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende (%) 84 83

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen (andel av maxpoäng av 17 mått, redovisas i %)? 59 66

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen (tusental kr/brukare)? 365 272

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst (%) 94 91

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS-grupp- och serviceboende (andel av maxpoäng av 10 mått, redovisas i %)? 83 80

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning (%) 100 78
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Eva Olsson, fritidspedagog 

Att röra på sig är bra både för kroppen och knoppen. Ända sedan 
jullovet har alla 36 barn på Norrgården, Skivedsskolan en ny vana. 
De går en morgonpromenad - varje morgon. Turen är runt 1,5 
kilometer lång. Ett riktigt bra sätt att starta dagen!

En bra start på dagen

Wilda Djupfeldt, Alva Andersson, Emma 
Fridell och Wilma Lundberg i årskurs ett 
tycker så här om promenaderna:
- Ibland kan vi tycka det är lite jobbigt att 
börja gå men sen tycker vi det är så mysigt 
att gå och småprata med varandra. Vi får 
igång kroppen och orkar mer under skol-
dagen, hjärnan blir smartare och vi läser 
bättre. Springet i benen försvinner och 
hjärtat jobbar och blir starkare. Man blir 
helt enkelt starkare överallt i kroppen.

E-tjänster 
för förskola, 
familjedaghem 
och fritids
Nu kan du som vårdnadshavare enkelt 
göra dina ärenden elektroniskt. Du 
har möjlighet att ansöka om plats i för-
skola, familjedaghem och/eller fritids. 
Du kan också avsluta placering, ändra 
närvarotid, lämna inkomstuppgifter 
och ändra/lägga till kontaktuppgifter 
med våra e-tjänster.

För att logga in och använda våra 
e-tjänster behöver du e-legitimation/ 
Bank ID. Bank- ID uppfyller datainspek-
tionens krav på säker identifiering.

När du gör en förändring på Min sida 
har du möjlighet att få en bekräftelse 
via e-post, du behöver då ha lämnat 
korrekt e-postadress under dina kon-
taktuppgifter.

För att det ska bli enklare för dig att 
använda e-tjänsterna finns instruktio-
ner. Du hittar dem på: 
forshaga.se/utbildningochbarnomsorg/
etjansterforskolaochfritids

Fotbollssäsongen 
kickstartar på multisportarenan
Precis som förra året har vi bestämt att multisportarenan kommer att vara 
bokningsbar för våra fotbollsföreningar några veckor under våren för att 
hjälpa dem att komma igång tidigare med träningen. 

Måndag-torsdag 18.30-22 under vecka 13-17 (ej påsklovet v.16) har fotbolls-
föreningarna möjlighet att boka multisportarenan. När arenan inte är bokad 
är det fritt fram att använda den som vanligt! Bokningstiderna kommer du 
att kunna se på forshaga.se/multisportarenan



Kontakten Nr 2, 2017      7   

Lina Wiklundh
Kommunikatör 

Att vara kontaktfamilj är att vara en extrafamilj, berättar Malin och Anki som arbetar som 
socialsekreterare i Forshaga kommun. Barnet får fler trygga vuxna i sitt liv som bryr sig om 
och lyssnar på just honom eller henne. 

Att vara kontaktfamilj till ett barn

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?
- För många barn är kontaktfamiljen ett 
miljöombyte. Ibland behövs det struktur 
och ramar, men mest handlar det om att 
göra saker tillsammans. Barnen behöver 
komma ut, grilla korv i skogen, testa att 
åka skridskor eller bara sitta ner kring ett 
dukat bord och äta middag tillsammans. 
Många behöver tid och lugn att läsa eller rita 
och vistas i en familj med vanlig funktion. 

Varför behövs en kontaktfamilj?
- Det finns olika anledningar till att barn 
har behov av en kontaktfamilj. Insatsen 
fyller en viktig funktion för både barnen 
och föräldrarna. Kontaktfamiljerna tycker 
ofta att det lyfter dem också. Barnen till-
för mycket bra till deras familj. Många får 
en stark relation och behåller kontakten 
med barnet långt tid efter att ett uppdrag 
avslutats.

Hur går det till att bli kontaktfamilj?
1. Är man intresserad av att bli kontaktfa-
milj så tar man kontakt med oss. Man ska 
ha erfarenhet av barn sedan tidigare, ge-
nom att vara förälder eller ha jobbat med 
barn. Livserfarenhet och lämplighet är det 

Att vara  
kontaktfamil är roligt,  

meningsfullt och lärorikt men 
innebär även utmaningar som 
leder till att både barnet och  
vi vuxna utvecklas under den  

tid kontakten består. 

Att lära känna och 
möta barn och ungdomar  
och involvera dem i sitt  

eget familjeliv ger mycket  
tillbaka och är förknippat  

med en härlig känsla!

                         Mamma i kontaktfamilj

vi lägger mest vikt vid. Vi kollar såklart ock-
så så att man inte förekommer i polisens 
belastningsregister eller socialregistret.

2. Att få kontaktfamilj är en frivillig 
insats. Vanligtvis handlar det om barn 
mellan två och elva år. När vi får in ett 
behov så gör vi en matchning mellan 
kontaktfamiljen och barnet. Vi tittar på 
intressen och hobbys men många gånger är 
det positivt om kontaktfamiljen också kan 
introducera barnet för nya intressen.

3. När en matchning är gjord så träf-
fas först de vuxna tillsammans med en 
socialsekreterare. Alla ska kunna känna sig 
trygga med varandra och det finns tid att 
prata om barnets rutiner och behov.

4. Vid nästa möte hälsar kontaktfamiljen 
på hemma hos barnet och tredje gången 
hälsar barnet och föräldrarna på hemma 
hos kontaktfamiljen. Ibland är någon 
av oss med och ibland fixar familjerna 
kontakten själva. Det är viktigt men en 
successiv introduktion. Från några timmar 
i början, till första övernattningen och 
slutligen en hel helg. Uppstår det situationer 

och man som kontaktfamilj inte vet hur 
man ska tänka kan man alltid ringa och få 
handledning av oss.

Hur funkar det att vara kontaktfamilj?
- Barnet är vanligen hos kontaktfamiljen 
två helger i månaden, fredag till söndag, 
berättar Malin och Anki. Ofta utökar man 
kanske med en vecka på sommaren och 
någon dag på loven. Ibland gör familjerna 
sinsemellan upp med tider för hämtningar 
och lämningar. Ibland är vi med och hjälper 
till. Och så gör vi kontinuerliga uppfölj-
ningar. Allt som oftast funkar det jättebra! 
Som kontaktfamilj får man ett arvode plus 
ersättning för kostnader man lagt ut på till 
exempel resor eller aktiviteter.

Vill du bli kontaktfamilj åt ett barn?
- Just nu har vi sex underbara, engagerade 
kontaktfamiljer men vi har behov av fler. 
Vi har barn i åldrarna fyra till elva år som 
väntar på att få en kontaktfamilj. Har du 
funderat på om det skulle vara något för er 
familj så hör gärna av er så berättar vi mer. 
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Johanna Mollstedt
jobbar som legitimerad 

förskollärare på Förskolan 
Gullvivan avdelning Syd i Forshaga. 

Johanna, som kallas Jonna, har jobbat 
som förskollärare i 14 år. Hon arbetar 

även som utvecklingspedagog i 
förskoleområdet Grossbol.

Fem frågor

1. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? 
- Dagen har en grund med hålltider för måltider. Utöver detta är dagen upp-
byggd efter en planering med t.ex. samling, vila och gruppverksamhet. Ingen 
dag är den andra lik, det är en av fördelarna med att arbeta i förskolan. Alltid 
händer det något nytt. En dag kan innehålla så mycket glädje, sorg, intres-
santa samtal, lärdomar, konflikter och hysteriska skrattanfall. Att få vara med 
i barnens utveckling och se dem växa är en av de största anledningarna till att 
jag arbetar i förskolan.

2. Hur planerar ni er verksamhet? 
- Verksamheten är uppbyggd på ett årshjul, vilket betyder att vår grovplanering 
alltid finns som en grund. Årshjulet lutar vi oss sedan emot när vi gör resterande 
veckoplanering. Barnens inflytande väger tungt och det är deras intressen, 
behov och funderingar som leder oss i arbetet med olika teman och projekt. Vi 
har även olika utvecklingsområden som vi fokuserar på. Det kan t.ex. handla om 
ljudnivån eller tryggheten på förskolan.

3. Vad innebär pedagogisk verksamhet? 
- Det skall finnas ett tänk, en mening med vad som händer och vad man gör. 
Detta betyder att det är en pedagogisk verksamhet från det att barnet kommer 
på morgonen tills det går hem på eftermiddagen. Även om det inte handlar om 
en planerad aktivitet så finns det ett tänk hela vägen. Allt ifrån påklädningen, 
måltider, vilan och alla de möten som barnen har. Barnen lär och utvecklas kon-
stant. Den resan har vi som utbildade pedagoger fördelen att få vara med på. 

4. Hur går inskolningen till när det kommer ett nytt barn? 
- Inskolningen är i första hand till för barnet, men lika viktigt är att föräldrarna 
känner trygghet. De skall lämna över sin ögonsten till en verksamhet som är 
helt olik den de är vana från hemmet. De första dagarna är föräldern med hela 
tiden. Succesivt kommer pedagogen att ta över. Antalet dagar är individuellt. Vi 
har en grundtanke som vi går igenom med föräldern på inskolningssamtalet.

5. Hur förbereder ni de största barnen för förskoleklass?
- Hos oss är barnen väl medvetna att det är deras sista år på förskolan. Då får 
man vara med på sittvilan. Här pratar och läser vi mycket om skolan och om 
hur det är att bli stor. Det väcks många funderingar som vi tillsammans försöker 
hitta svar på. Under våren besöker vi skolan vid flera tillfällen. Vid ett tillfälle 
äter vi i matsalen och vid ett annat provar vi på att ha gymnastik och byta om i 
omklädningsrummet. Vi hälsar även på i klassrummet och på den nya läraren.

Giftfri förskola
Då barnen är små, växer och utvecklas 
är de extra känsliga för exponering av 
kemikalier. Det är därför viktigt att 
barnens vardag är så fri som möjligt 
från farliga ämnen. Riskerna i förskolan 
kan minskas genom att fasa ut material 
som inte är önskvärda och tänka till vid 
inköp. 

Vi har tidigare gjort en lägeskoll hos 
våra förskolor. Det är nu dags att följa 
upp det resultatet och jobba ännu 
hårdare med åtgärder. Under året kom-
mer bland annat förskolepersonalen 
att erbjudas utbildning. Vi kommer att 
prata om hur barnen kan påverkas och 
vilka produkter och material som är 
bättre eller sämre. 

Om du vill läsa mer om ämnet kemika-
lier i barns vardag finns gratis broschy-
rer att läsa eller beställa på kemikalie-
inspektionens hemsida. 

Josefine Åslund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Specialkost
Om ditt barn behöver specialkost på 
grund av allergi ska den som är vård-
nadshavare anmäla detta till skolan/
förskolan. Det gör du genom att fylla 
i en blankett, skriva under den och 
lämna den till klassläraren/förskolan. 

Blanketten finns på forshaga.se. Ett 
barns allergi kan förändras och därför 
är det viktigt att du lämnar in ansö-
kan varje år. Tänk på att du behöver 
ett läkarintyg som visar behovet av 
specialkost.
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Inom förvaltningarna kultur, fritid och 
näringsliv och barn- och utbildning finns 
en kulturgrupp. Gruppen ansöker om 
extra medel från Kulturrådet för att kunna 
samarbeta med professionella kulturarbe-
tare som dramapedagoger, danspedagoger, 
bildkonstnärer, hantverkare, musiker, för-
fattare samt organisationer som Wermland 
Opera, Konstfrämjandet med flera. 

Skapande skola
Arbetet sker inom ramen för Skapande 
skola som nu pågått i flera år. Statsbidra-
get Skapande skola ska stärka samverkan 
mellan skolan och det professionella kul-
turlivet. Målet är att eleverna ska få till-
gång till kulturens alla uttrycksformer och 
att deras möjligheter till eget skapande 
ökar. Skapande skola utgör ett komple-
ment till skolornas egen kulturbudget.

Skapande skola omfattar barn från 
förskoleklass till årskurs nio, men vi tror 
säkert att det kommer att utökas till att 
förskolan också kan ansöka.

Vi är stolta att våra barn i Forshaga kom-
mun får ta del av så mycket konst, kultur 
och kreativitet. Enligt forskaren Anne 

Kultur i skolan - nyckel till framgång
Vi vill att våra barn och elever ska få uppleva kultur och få arbeta med estetiska lärprocesser i skolan. 
Detta läsår har vi arbetat med, och upplevt, en rad spännande, inspirerande projekt och föreställningar!

Ann Brüngel
Samordnare för kultur

Aktiviteter hösten 2016
• Författarbesök, åk 1-9, hela kommunen
• Läsprojekt, förskoleklass,  

Grossbolskolan
• Temaarbete Världen, F-6,  

Grossbolsskolan
• Skolgårdsprojekt, Galaxens  

träningsskola, Dejeskolan
• Konst och hållbar utveckling, F-6, 

Lärcenter
• Musik från andra länder/Wermland 

Opera, åk 3-6, hela kommunen
• Jag slog en kille idag/Orkesterpop, F-2,  

hela kommunen
• Les Miserables/Wermland Opera,  

åk 7-8, hela kommunen

Aktiviteter 2017
• Svarta Moln/Kunskapsteatern,  

åk 8, Dejeskolan
• Arbete för demokrati och mångfald,  

åk 8, Dejeskolan
• Ämnesövergripande arbete för  

demokrati och mänskliga rättigheter,  
åk 7-8, Stållaget, Lärcenter

• Musical, åk 7-9, Lärcenter
• Typ tjej Typ kille Typ/Totalteatern,  

åk 6-7, hela kommunen
• Allt som är värt/Riksteatern, åk 8, 

hela kommunen
• Svarta Moln, åk 6 i hela kommunen
• Prova på med sång och dans/ 

Wermland Opera, 5-åringar
• Sagan om Miranda, Filip och Hoppet, 

åk F-2, hela kommunen
• Orkesterföreställning med  

inspiration från medelstiden,  
åk 3-6, hela kommunen

• My Rhapsody in blue, åk 7-9,  
hela kommunen

David Shutrick och Mija Folkesson, Orkesterpop. Foto: Lena Granefelt

Bamford, som är professor vid School of 
Arts i London, är det nyckeln till en fram-
gångsrik skola. Skolan gör alltid utvärde-
ringar tillsammans med barnen så vi kan 
utveckla både arrangemang och temainne-
håll varje år och följa med i tiden.

Orkesterpop, ett av många exempel
Föreställningen ”Jag slog en kille idag” 
visades för alla i förskoleklass till årskurs 
två i hela kommunen. Orkesterpop gav en 
fartfylld och tänkvärd musikföreställning 
på temat ”att vara ovänner, att mobba och 
att kunna förlåta”. Föreställningen visades 
i Forshaga Folkets hus och i Kulturhuset.

Är du nyfiken på att veta mer? 
Kontakta gärna personalen på skolan för att 
få veta mer om de olika aktiviteterna. Har 
du frågor kring kultur i skolan, kontakta mig 
genom kommunens växel: 054-17 20 00.



10    Kontakten nr 2, 2017

Skollagen anger att det får förekomma 
enstaka inslag som medför en obetydlig 
kostnad för eleverna. Vi har bestämt att 
inte göra några undantag från kravet på 
att utbildningen ska vara avgiftsfri. Inte 
ens obetydliga kostnader ska förekomma i 
våra skolor. 

Insamlingar
Vissa insamlingar kan få förekomma om 
det bygger på frivillighet från hemmen. 
Skolan vill uppmuntra entreprenöriellt 
lärande och fokus på gemenskap.

Vill du veta mer om vad som gäller?
Skolorna har informerat om policyn och 
det finns en folder att hämta på skolorna 
om man vill läsa mer. Den tar upp exempel 
på vad som gäller inom olika områden där 
kostnader finns inom skolan. Fråga efter 
foldern på din skola!

Läs även mer på www.skolverket.se

Vår skola är avgiftsfri
Sveriges riksdag har beslutat att den svenska skolan ska vara kom-
pensatorisk, vilket innebär att alla barn ska ha samma möjligheter 
till utbildning. Skollagen säger därmed att utbildningen ska vara 
huvudsakligen avgiftsfri. Vi gör inga undantag utan har bestämt att 
inga kostnader alls får förekomma i våra skolor.

Avgiftsfri skola
Foldern tar upp en rad olika områden 
där frågan kring avgifter i skolan kan 
uppkomma.

• Insamlingar 
• Skolfoto
• Idrott
• Simmärken
• Skolresor
• Frukt
• Information från skolan till hemmet
• Lucia
• Dator/surfplatta
• Läxhjälp
• Skadegörelse/borttappat
• Matsäck eller utrustning  

vid utflyktsdagar

Har du synpunkter eller saknar något ber 
vi dig att i första hand kontakta elevens 
lärare.

Eleverna ska till exempel ha tillgång till böcker och andra lärverktygför sin utbildning.

Ann Brüngel
Samordnare

Rökfria skolgårdar
Forshaga kommun har under flera års tid 
prioriterat arbetet med att skydda barn 
och unga från skadliga hälsoeffekter 
av till exempel passiv rökning. Tillsyns-
handläggare, ANDT-samordnare (ANDT 
står för alkohol, narkotika, dopning och 
tobak) och personal på skolorna jobbar 
förebyggande med att skolområden ska 
vara rökfria. Vi utgår från barnens bästa 
och försöker skapa en hälsosam miljö för 
barnen att växa upp i. Att kunna vistas 
på skolgården utan att bli utsatt för pas-
siv rökning anser vi vara en självklarhet. 

Nationellt ses en positiv trend för ande-
len niondeklassare som använder tobak. 
Under 2000-talet har antalet elever som 
röker eller snusar nästan halverats. En 
attitydförändring har skett i samhället. 
En annan viktig del är såklart tillgången 
på tobak. Det planerade tillsynsarbetet i 
Forshaga kommun varvas med förebyg-
gande besök och information, adminis-
trativ granskning samt kontrollköp. 

Rökning är förbjuden i lokaler som är 
avsedda för barnomsorg, skolverksam-
het eller annan verksamhet för barn 
eller ungdom samt på skolgårdar och 
på motsvarande områden utomhus vid 
förskolor och fritidshem. 

Josefine Åslund
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Visste du att...
På forshaga.se finns protokoll från  
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens  
och nämndernas sammanträden. 

Du finner också mål, budget,  
årsredovisning, utvärderingar,  
kvalitetsredovisningar m.m.
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Trafikmiljön vid skolorna måste bli bättre.

Många upplever trafiken vid våra skolor som kaotisk och trafikfarlig. 
Skolbussar lämnar barn, föräldrar i bil lämnar barn, andra barn kom-
mer till skolan till fots eller på cykel. 

Trafiksäkerhet vid skolan

Särskilt stökigt och trångt är det vid 
Grossbolsskolan och Skivedsskolan. Vid 
Lärcenter och Dejeskolan är det bättre; 
särskilt vid Dejeskolan blev situationen 
lugnare efter ombyggnaden för ett par år 
sedan. Både Grossbolsskolan och Skiveds-
skolan ligger på platser som inte är byggda 
för den infrastruktur som är verkligheten 
idag med en intensiv biltrafik speciellt på 
morgnarna.

Idag väljer många föräldrar att skjutsa 
sina barn till skolan och skälen till det 
kan vara flera: det är ett sätt att få ihop 
familjens livspussel, vägen är för lång, 
föräldern anser att skolvägen är för farlig 
eller att barnet inte är moget att röra sig 
på egen hand i trafiken.

Vad har vi gjort?
• Sänkt hastigheten till 30 km/h
• Gjort fickor för skolbussar
• Infört parkeringsövervakning
• Avtalat med polisen om regelbunden 

trafikövervakning
• Byggt fler p-platser
• Satt upp farthinder

Vad kan vi göra mer?
Med den ökande trafiken vid skolorna är det 
en utmaning att göra trafikmiljön säker för 
barnen. Det är en ständigt pågående dialog 
mellan berörda verksamheter, framför allt 
skolan och kommunteknik, för att hitta nya 
sätt att förbättra säkerheten. Det som vi 
utreder nu är till exempel att bygga ytterli-
gare p-platser vid Skivedsskolan, att se över 
placeringen av skolbussarnas avlämning och 
att mer regelbundet sätta upp hastighetsra-
dar som mäter fordons hastighet.

Gemensamt ansvar
Alla vill vi att våra barn ska komma säkert 
till och från skolan. Föräldrar ställer stora 
krav på oss att ”göra nåt innan det händer 
ett barn något”. Från kommunens sida tar 
vi detta på största allvar och gör vårt bästa 
för att skapa förutsättningar för en så bra 
och säker trafikmiljö som möjligt. Men, vi 
kan inte ensamma göra trafikmiljön säker. 
För att åstadkomma det behöver vi hjälp 
av bilburna föräldrar och övriga trafikan-
ter. Varje bilförare har ett stort ansvar att 
anpassa sin hastighet och beteende efter 
trafiksituationen. 

Anne Hellström
Kommunikatör

Vi gillar att 
du följer oss
Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

Du kan också följa vårt Face-
book-flöde på mikrobloggen 
Twitter på kontot 
@forshagakommun

3 2 5
Den 27 mars 2017 hade vi 
3325 gillare sidan.

3

Årets gymnasieval
I årets gymnasieval ser vi en klar för-
ändring i sökningen då fler än tidigare 
söker yrkesprogram inom bristyrken. 
Fortfarande är det fler killar än tjejer 
som söker yrkesprogrammen men i det 
stora hela har gymnasievalet utfallit i 
enlighet med förväntat resultat.

Gymnasievalet är första steget från 
grundskolan och ett snäpp närmare 
vuxenlivet. Eleverna tycker att det är 
både skrämmande och spännande. 

Omval
Skulle någon elev vilja göra förändring-
ar i sitt val kommer det att erbjudas 
omval mellan 24/4 och 12/5 2017. 
Kontakta studie- och yrkesvägledaren 
på din skola.

Lotta Hedberg Eriksson
Studie och yrkesvägledare
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Ballongsläpp med  hälsningar på olika språk.

Under ett antal år har Grossbolsskolan i samband med Alla Hjärtans 
Dag sett ballonger lyfta i skyn med små hälsningar. Nu väntar vi med 
spänning på om vi får något svar. 

Med hjärtliga hälsningar

I år kopplade vi ballongsläppet till läsårets 
tema ”världen”. Vi skrev hälsningarna på 
olika språk som eleverna själva valde och 
vi önskar att något hjärta landar hos någon 
som i bästa fall skickar ett svar. Det har 
hänt! Vi har tidigare fått svar från Väse, 
Malung och Billingsfors. Som längst har 
vi fått en hälsning från Småland. Det har 
blivit en god tradition och en trevlig stund 
för oss att samlas på skolan. 

Hjärteväxt
En del av arbetet handlar också om 
”hjärteväxt” som är skolans gemensamma 
värdegrundsarbete sedan många år. Där 
lyfter vi världen med fokus på relationer, 
trygghet och lärande. 

Den gemensamma nämnaren för skolan är 
världen. Grossbolsskolan sätter Barnkon-
ventionen på kartan, eleverna arbetar 
med olika världsdelar, länder och vi har 

också tränat på att hälsa på olika språk.  
Ett par tipspromenader med innehåll från 
temat har satts upp på skolgården som 
eleverna fått gå tillsammans. 

I temat använder vi oss av olika uttrycks-
former: digitala lärverktyg och estetiska 
lärprocesser så som bild, slöjd, dans och 
musik. 

Vi arbetar i klasserna, men också åldersö-
vergripande från förskoleklass till årskurs 
6. Ett önskemål från oss på skolan var 
att ha en ”matvecka” i skolrestaurangen 
som även den knyter an till mat från olika 
länder. Vecka 17 kan vi se fram emot det i 
kommunens alla skolor. 

Tina Weitzel
Förstelärare 

Hemvistråd
Ungefär en gång i månaden träffas 
representanter från OS-lagets klasser på 
Forshaga lärcenter och har hemvistråd. 
Viktiga frågor från eleverna själva är 
det som sätter sin prägel på mötena. 

Hemvistrådet tar upp olika förslag om 
vad som skulle förbättra miljön i hem-
visten. Vi ordnar möten för att diskutera 
vad vi kan förbättra i hemvisten och vad 
som skulle kunna köpas in, till exempel 
spel, färgpennor, filtar och så vidare.

Text: Alexandra Eklund, 9C
Foto: Liam Andersson, 7D 

Natur+kultur
=konst 
Under hösten 2016 har klass 4-6 på 
Forshaga lärcenter låtit sig inspireras 
av arkitekt Hundertwassers ekologiska 
byggnader. Barnen har skissat, målat, 
limmat och monterat personliga fantasi- 
fasader. Varsin plankbit pyntades och 
designades med allsköns detaljer som 
gardinknoppar och blomster. När allt 
hängdes upp i elevernas korridor blev 
det en mäktig syn. Nyfikna föräldrar 
bjöds in till vernissage. 

Niklas Bodin
Resurslärare
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Samling i Familijecentrums lokaler på Järnvägsgatan i Forshaga.

Emma Bryngfors-Nilsson, samordnare på Familjecentrum och Balkis Faili, integrationssamordnare, 
utbildar arabisktalande kvinnor i syfte att stärka mödrarna i sitt föräldraskap.

ICDP för utrikesfödda mammor

- ICDP är ett föräldrastödjande program 
som hjälper mammor och barn att hitta 
ett bra samspel. ICDP-programmet bygger 
på barnkonventionen; vad barn har rätt 
till, berättar Emma Bryngfors-Nilsson.

- Vi kommer att ha med en BVC-sköterska 
och en barnmorska som kan ta upp frågor 
som berör BVC och mödravården. Sen har 
de själva önskat en hel del om hur man 
vårdar och tar hand om barn. Det är kvin-
norna själva som får styra kursen mesta 
delen, så vi får se var vi hamnar, berättar 
Emma Bryngfors-Nilsson.

Balkis Faili, integrationssamordnare i Fors-
haga kommun, deltar också i gruppverk-
samheten som kulturtolk och ansvarar för 
språkstöd och samhällsorienteringen bland 
de arabisktalande kvinnorna. Med filmer 
på arabiska ska man också ge det språkliga 
stöd som behövs för undervisningen.

- De lär sig om barnens rättigheter i Sve-
rige. Hur man uppfostrar barnen i Sverige 
och vad öppen förskola betyder. Om vilka 
platser som finns i samhället för att stödja 
föräldrar och barn, svarar Balkis Faili.

I gruppen får mammorna tillfälle att 
lära känna andra och byta erfarenheter, 
samtidigt som kvinnorna får en känsla 
av ett sammanhang. För att flytta från 
hemlandet till Sverige har också inneburit 
en förlust av närståendes kunskaper och 
färdigheter. Israa Rayan och hennes fyra 
månaders son Adam kommer från Syrien. 
Kvar i sitt hemland finns familjen.

- I mitt hemland så hjälper ofta mamma 
eller svärmor till med barnen, för de har 
erfarenheten. Jag har min familj i Syrien, 
så min man hjälper mig. Han byter blöjor, 
diskar och lagar mat, säger Israa Rayan 
med ett leende på läpparna, medan hon 
vaggar sin son i famnen.

Annelie Nilsson
Projektmedarbetare 

Balkis Faili hoppas på att kvinnorna tar 
med sig kunskapen om Barnkonventionen, 
om barnens rättigheter. Men också om 
vikten om ett jämlikt ansvar i familjen. 

- De ska ta med sig hur det fungerar i 
Sverige när det gäller relationen mellan 
kvinnan och mannen. I sina hemländer har 
kvinnorna varit vana vid att ta ett ensamt 
ansvar för barnen. Här gäller det att båda 
delar på ansvaret, säger Balkis Faili.

- Jag hoppas att kvinnorna får svar på alla 
sina frågor. Att de får komma till Familje-
centrum och ha det trevligt med oss och 
prata svenska. Att de ska vilja besöka oss 
här på öppna förskolan och babycafét och 
få träffa varann. Att de får med sig en hel 
del av ICDP och barnkonventionen, avslu-
tar Emma Bryngfors-Nilsson.
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Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna 
idéer och lösa problem. Eleverna ska ha möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att 
arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Så säger läroplanen.

Hur gör vi i skolan nuförtiden?

Här är några exempel på hur eleverna i 
våra två fyror på Skivedsskolan arbetar.

Lärpar
Eleverna arbetar ofta i ”lärpar”. Här är 
samtal, resonemang och kommunikation i 
fokus. Ett lärpar kan vara förutbestämd av 
lärare, elevvalt eller slumpmässigt dragna 
med våra ”namnpinnar”.  

Rött och grönt kort
Korten kan användas i alla ämnen. Det kan 
gå till så att eleverna får ett påstående 
av oss där de behöver tänka till och ta 
ställning för eller emot (grönt eller rött). 
Här får eleverna god träning i att ha en 
egen åsikt och att kunna stå för den, men 
även att motivera för sina kamrater varför 
man tycker som man gör. Här får de höra 
andras åsikter och kanske då eventuellt 
omvärderar sin egen. Vi lär oss av varandra! 

Miniwhiteboard
Under genomgång i exempelvis matematik 
har eleverna varsin miniwhiteboard där 

de får skriva svar på frågor som vi lärare 
ställer. Det gör eleverna mer aktiva och 
det bidrar till att fler visar vad de kan men 
även vad vi behöver prata mer om. Det 
här är ett bra alternativ för den elev som 
inte tycker om att räcka upp handen. En 
variant är att man använder whiteboards 
men arbetar i par eller mindre grupp.

Ipad
Våra ipads används för att färdighetsträna, 
söka information och arbeta med projekt. 
Ett större projekt som eleverna har arbetat 
med i engelskan är ”Sims”. Här arbetar de 
i par, de spelar spelet, samlar nya engelska 

ord, dokumenterar för att slutligen visa 
sitt arbete både som en digital bok och en 
film. Eleverna har genom arbetet utveck-
lat sin förmåga att skriva, läsa, förstå och 
prata engelska.

GOTD och Kahoot
Andra uppskattade arbetssätt är när vi har 
GOTD (Grej of the day) och Kahoot. GOTD 
är en microlektion om någon person, plats 
eller historisk händelse. Lektionen startas 
upp med en ledtråd. Därefter får eleverna 
ta del av det genom en powerpointpre-
sentation och samtidigt träna på att skriva 
ner stödanteckningar. Som exempel har vi 
haft om semlan, förintelsen, Alfred Nobel 
och späckhuggaren. Kahoot är ett digitalt 
verktyg som man exempelvis kan använda 
som en frågesport för att befästa sådant vi 
arbetat med på ett lustfyllt sätt.

Maria Mellqvist 
Malin Rudström

Åsa Jonsson
Förstelärare Skivedsskolan
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Skolverket erbjuder i samarbete med Arbetsförmedlingen och landets regioner och län en processutbild-
ning på temat skola-arbetsliv och hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen som 
hela skolans ansvar. Utbildningspaketet skola-arbetsliv bygger på det som redan görs i skolan.

Eleverna jobbar med sina passioner

Vägledningen kan vara en naturlig del i un-
dervisningen och ett stöd för eleverna i att 
göra väl underbyggda val för framtiden. 
Det är också en väg att minska kostsamma 
avhopp och felval som förstås påverkar 
både samhället och individen.

Rektor, utvecklingspedagog, förstelä-
rare och studie- och yrkesvägledare från 
Forshaga lärcenter har deltagit i skol-
verkets utbildning ”Skola och arbetsliv i 
undervisningen”. En av reflektionerna som 
kom upp redan vid det första utbildnings-
tillfället var hur mycket vi gör kopplat till 
arbetslivet redan dag. Man kan i de flesta 
ämnen arbeta med kopplingen i någon 
form. Till exempel kan man i svenskun-
dervisningen träna på att våga tala och 
framföra en åsikt. Det är viktigt att kunna 
prata för sig och att våga ta kontakt. Inför 
en PRAO-period får eleverna till exempel 
skriva ett presentationsbrev om sig själva 
och lämna till arbetsplatsen. 

Vi tror att kärnan för elevernas lust att 
lära är att känna trygghet och glädje i sitt 
arbete i skolan varje dag. Det är viktigt at 
eleverna hittar sin egen drivkraft och få göra 
något han eller hon är bra på. Läsåret 15/16 
arbetade vi med ett projekt som vi kallade 
Passioner. Vi valde att använda arbetet med 
Passioner som exempel att presentera under 
utbildningens avslutande träff. 

Passioner
Forskning visar att motivation är en viktig 
nyckel till elevernas framgång. Det är 
viktigt att utveckla deras egna inneboende 
drivkraft och nyfikenhet samt stärka elev-
ernas självkänsla och att läraren tror på 
deras förmåga. Om eleven kan se ett sam-
band mellan en skoluppgift och världen 
utanför skolan kommer de att påverkas 
positivt. Efter att ha hämtat inspiration 
från organisationen Fryshuset valde vi att 
flytta fokus från skolämnena till elevernas 
intressen – passioner.

Nathalie Bozon Yngvesson
Lärare

Eleverna fick en hemuppgift kopplat till 
passioner; om du fick drömma, vad skulle 
du vilja att det fanns möjlighet att göra 
på vår skola som vi inte redan gör. Med 
hjälp av uppgiften kunde vi sedan ringa in 
ett antal områden. Bild, gym, sång, gitarr, 
film, dans och häst var områden vi hit-
tade och som eleverna, indelade i mindre 
grupper, fick arbeta vidare med under 
timmarna för elevens val. Vi tror att detta 
har stärkt våra elever i att tro på att man 
kan jobba med sina passioner. Några har 
grundat sitt gymnasieval på projektet och 
en elev har utvecklat sitt intresse så att 
det redan går att livnära sig på det.

Lärande exempel
Presentationen av Passioner väckte 
Skolverkets intresse. Några av våra elever 
i årskurs nio har blivit fotograferade och 
projektet kommer att användas som ett 
lärande exempel, tillsammans med ett 40-
tal andra projekt från hela Sverige. 
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Grossbolsskolans 
sporthall och 
matsal renoveras
Under året kommer vi att göra flera för-
bättringar på Grossbolsskolan. Vi bygger 
ut matsalen som har blivit för liten och 
gör en ny mottagning för elevhälsan. 
Dessutom  rustar vi upp sporthallen, 
bland annat byter vi ventilationsaggre-
gat och renoverar fasaden. 

För detta finns cirka 8 miljoner kronor 
i årets budget. Arbetet kommer att 
påbörjas under sommarlovet.

Som tidigare år har textilslöjdseleverna i 
årskurs nio vid Forshaga lärcenter haft som 
uppgift att skapa utklädningskläder till 
förskolebarn. Denna gång har bland andra 
barnen vid Maskrosens förskola, avdelning 
Trollet fått ta del av resultatet.

Under hösten besökte våra textilslöjdsele-
ver Trollet för att höra barnen önskemål. 
Batman, Anna och Elsa från filmen Frost 
och andra mer eller mindre kända karaktä-
rer fanns på barnens önskelista.

Efter mycket skissande och funderande 
och många veckors hårt sömnadsarbete 
var så kläderna färdiga att överlämnas. 
Spänningen var stor bland textilsslöjdsele-
verna inför besöket. Skulle kläderna passa 
i storlek? Skulle barnen gilla dräkterna?

Barnen satt som ljus och lyssnade på 
eleverna som en i taget berättade om vad 
de sytt och hur. En del barn ville prova 
direkt och det fick de såklart. När allt var 
överlämnat började de genast leka med de 
nya kläderna. De hade dock lite svårt att 
välja kläder utan ville prova alla!

Lekfullt samarbete
Niorna på Forshaga lärcenter har sytt utklädningskläder till barnen 
på Maskrosens förskola, avdelning Trollet. Spänningen var stor från 
samtliga när de färdiga kreationerna skulle lämnas över.

Niorna presenterar vad de sytt och hur de gått till väga.

Textilslöjdseleverna tankar 
kring uppgiften
• Det var roligt att åka ut till barnen 

på förskolorna och arbeta med deras 
förslag

• Roligt att göra något som ska användas
• Det var kul att man kunde låta fantasi 

och färger flöda genom hela processen
• Alla blev nöjda; vi märkte att barnen 

uppskattade allt vi gjort och vi fick 
beröm

Mina tankar kring uppgiften
• Den är ”på riktigt” eftersom det finns 

mottagare
• Den uppskattas av eleverna 
• Eleverna får möjlighet att vara  

kreativa och skapande
• Eleverna får möjlighet att arbeta själv-

ständigt och ta stort eget ansvar
• Eleverna får möjlighet att arbeta mot 

slöjdens alla mål  
• Resultatet blir användbart och till 

glädje för andra
    

Anita Pallin
   Textillärare

Isvaksövning 
på Abborrtjärn
Kullaget på Lärcenter har under året 
bjudits in som försökskaniner åt 
Forshagaakademins elever under deras 
ledarskapsövningar. 

Aktiviteterna har varit isfiske, lång-
färdsskridskor och nu senast isvaksöv-
ning, där sex elever ur 8D provade på 
att gå igenom isen på Abborrtjärn. 

Kullaget tackar Akademin för de fina 
arrangemangen som förhoppningsvis 
blir upplevelser att minnas resten av 
livet.

Aron Bergh
Lärare
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Vi erbjuder motorisk träning där varje barn får träna på sin nivå.

Barnets uppfattning om sin egen kropp har stor betydelse för själv-
känslan. När det grovmotoriska systemet utvecklas frigörs också 
möjligheter för andra krav som vardagen ställer för inlärning. 

Motorisk träning

Friluftsdag 
med fiskelycka
Under februari månad har Grossbolssko-
lans elever i årskurs 3-6 sin traditionella 
friluftsdag. Det är då vi håller tum-
marna för att det finns snö och kyla 
så att vi kan använda oss av Forshagas 
aktivitetsutbud. 

Några av eleverna passade på att åka 
till fina Dömlebacken. Några andra be-
sökte Ängevi ishall och andra aktiverade 
sig i idrottshallen/promenerade.  

I år kunde vi även erbjuda isfiske med 
hjälp av ForshagaAkademins sportfiske-
elever. Vi hade alltså med oss expert-
hjälp! Ett 40-tal elever begav sig på 
isfiske för att pröva fiskelyckan.

Ett gott samarbete där ForshagaAkade-
mins elever fick träna sig på att guida 
en grupp i isfiske, samtidigt som våra 
elever fick lära sig mer om fiske. Vi 
hade en friluftsdag med nöjda elever 
och nöjd personal. 

Nuvarande läsår satsar Grossbolsskolan på 
motorisk träning. Detta sker utöver ordina-
rie idrottsundervisning. Vem som får er-
bjudande om att gå på motorikträning sker 
i samråd med elevhälsogruppen, klasslä-
rare, idrottslärare och vårdnadshavare. 
Vi erbjuder motorisk träning i en mindre 
grupp eller enskilt där varje barn får träna 
på sin nivå. De ser också lite olika ut hur 
många gånger ett barn deltar. 

Varför ska man träna sin motorik?
Ett av målen med motorikträning är att 
barnets grovmotorik automatiseras. Till 
de grovmotoriska rörelserna räknas bland 
annat springa, hoppa, balansera, krypa, 
stödja. I klassrummet, där barnet sitter 
stilla, krävs bland annat koncentration 
och balansförmåga. Om jag inte kan sitta 
stilla, ta upp saker från golvet, lyfta 
böcker utan att vara koncentrerad på den 
motoriska aktiviteten kommer jag ha svårt 
att lyssna och koncentrera mig på något 
annat samtidigt. Om det grovmotoriska 
systemet utvecklas frigörs möjligheter 
för andra krav som vardagen ställer för 
inlärning. Barnets uppfattning om sin egen 
kropp har stor betydelse för självkänslan. 

Den motoriska förmågan spelar också roll 
i leken och mötet med klasskompisarna på 
rasten eller fritiden.  

De elever som hittills provat motorik har 
varit positiva. Mest tydligt är ett ökat 
självförtroende och en känsla av att jag 
kan ”styra” min kropp att hoppa med 
hopprepet som en elev uttryckte sig. Eller 
för att ta en annan elev som kämpat med 
att lära sig klättra i ribbstolen, hittat 
korsmönstret, för att sedan ta sig upp tio 
ribbor över golvet!

Vi jobbar ibland även med bokstäver, 
siffror och ord. Det går alldeles utmärkt 
att leta bokstäver, ord och siffror genom 
att balansera eller hoppa på ett ben till 
rätt bokstav. Som pedagog är det mycket 
stimulerande och roligt när eleverna visar 
glädje över det de lärt sig.

Sara Lindskog
Idrottslärare

Sara Lindskog
Idrottslärare

Kom ihåg femman 
till Deje simhall
Snart blir våra gamla mynt ogiltiga. 
Detta gör att det börjar bli brist på den 
gamla femkronan och det är de som 
används för att låsa skåpen i omkläd-
ningsrummen på Deje simhall. Vi har 
några femkronor kvar i reserv att låna 
ut men kom gärna ihåg att ta med! Har 
du fler liggande så växla gärna in dem 
hos oss!
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Extraöppet simhall

Skärtorsdag 13/4 10.00 - 14.00
Fre-mån 14-17/4 Stängt
Tisdag 18/4  10.00 - 14.00
Torsdag 20/4  10.00 - 14.00

Forshaga bibliotek

Deje bibliotek

Skärtorsdag 13/4 08.30 - 15.00
Fre-mån 14-17/4 Stängt 
Tis-tors 18-20/4 08.30 - 19.00
Fredag 21/4  10.00 - 16.00
Söndag 23/4  11.00 - 14.00

Öppettider

Skärtorsdag stänger simhallen kl 16. 
Under påsken 14-17 april är simhallen stängd.  

Övriga öppettider se forshaga.se/simhall. 

Forshaga kommun samlar in information från föreningar och andra verksamheter för att tipsa 
barn och ungdomar om lovaktiviteter. Med reservation för ändringar.

Tisdag 18/4  10.00 - 14.00
Onsdag 19/4  10.00 - 13.00
Torsdag 20/4  10.00 - 14.00
Fredag 21/4  10.00 - 14.00

Mer information se forshaga.se/bibliotek
eller bibliotekvarmland.se 

Tisdag 11/4   15.00 - 18.00
Skärtorsdag 13/4 12.00 - 15.00
Långfredag 14/4  Stängt
Tisdag 18/4  14.00 - 18.00
Onsdag 19/4  12.00 - 15.00
Fredag 21/4  14.00 - 18.00

Forshaga bibliotek
Rymdvarelseverkstad
18 april kl 11.00
En rymdvarelse dyker upp. 
Den har störtat på jorden. 
Han får hjälp av barnen. 
Kom till biblioteket och 
skapa din egen rymdmask. 
I samarbete med Fridas dockteater. 
För barn från 6 år. Föranmälan till 
biblioteket senast 13 april. Begränsat 
antal platser. 

Speldag
19 april kl 13.00-17.00
Utmana varandra i spel som Fia med 
knuff, Fyra i rad, Othello, m.m. Fina 
priser utlovas. För barn och vuxna i 
alla åldrar. Drop-in, ingen föranmälan.

vecka 16

Påsklov!
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18 april kl 12.00 
och 15.00, 
Forshaga Folkets 
hus. GRATIS!

Trolls  
Forshaga Folkets 
hus bjuder på två 
visningar av den 
animerade filmen 
Trolls. Kiosken 
öppnar en timme 
före visning. 

Påsklovsbio

Hubben 
Krav Maga 
16 april, kl 12.00-15.00,  
Grossbolshallen
 Självförsvar för tjejer 13-18 år. 
Instruktör Emma Dalman. Anmälan 
senast 11 april till Pär, 076-725 33 71 
eller par.ekberg@forshaga.se

Boda Borg-resa
20 april, kl 7.45-17.00
Pris: 100 kr (inklusive lunch)
Tider: 7.45 bussfickan Dejeskolan, 
8.00 bussfickan Multisportarenan,  
hemfärd 17.00. 
Anmälan: Senast 13 april till
Pär, 076-725 33 71 eller 
par.ekberg@forshaga.se 

Hubben, Kulturhuset 
21 april, kl 17.00-23.00  
För årskurs 7 upp till 20 år. Välkomna!

Familjecentrum
Öppna förskolan 0-6 år

Onsdagar  13.00 - 16.00
Torsdagar    10.00 - 13.00
Fredagar    11.00 - 15.00

Babycafé 0-1 år
Föräldrar med barn 0-1 år träffas.                                                      
Onsdagar klockan 10.00 - 13.00 med 
personal i förskolans lokaler.

Att vara på öppna förskolan eller 
babycafé kostar ingenting. 

Öppna förskolan och Babycafé hittar 
du i Familjecentrums lokaler på Järn-
vägsgatan 27 i Forshaga. Välkomna!

18 april, kl 12.00-16.00, Lärcenter
Kom och gör film med oss på Lynx 
Studios! Under en eftermiddag får du 
prova på att skriva manus, filma och 
klippa en kortfilm. För dig som  
identifierar dig som tjej, 13-19 år. 

Kostnad: Gratis
Anmälan: anna.nilsson@forshaga.se

Filmkurs



20    Kontakten nr 2, 2017

Den 7 mars startade två förskoleavdelningar projektet som varar under våren.

Förskolorna i kommunen har bra verksamhet och nu får vi möjlighet 
att göra den ännu bättre i samarbete med SPSM (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten). Vi är utsedda till pilotkommun vilket betyder att 
vi får extra stöd och hjälp under vårens arbete. 

En förskola för alla barn

Långsiktigt kvalitetsarbete
Stödmaterialet syftar till att öka förskolans 
möjligheter att stimulera barns utveckling 
och lärande, samt erbjuda en trygg omsorg. 
Ett syfte är också att stärka samverkan 
mellan förskolechefen och den specialpe-
dagogiska kompetensen hos kommunen. 
Projektet kan ses som ett långsiktigt kva-
litetsarbete där målet är att tillsammans 
skapa en förskola för alla barn.

Två avdelningar
Den 7 mars startade två förskoleavdelning-
ar upp projektet som varar under våren. 
Det är Kotten i Deje samt Gullvivan Syd 
som, tillsammans med mig som arbetar som 
specialpedagog i förskolan, ska arbeta med 
stödmaterial för förskolan. Materialet kom-
mer från SPSM, och släpptes i januari i år. 

Bemötande av olikheter
Syftet med materialet är att erbjuda led-
ning och personal ett stöd för att arbeta 
mer förebyggande och inkluderande, i 
syfte att utveckla en samsyn kring

bemötande av olikheter. Det stöttar 
kollegialt lärande inom ämnena trygga 
relationer, lek och kommunikation, samt 
ger stöd för att utveckla en bred bas som 
gör förskolan tillgänglig för alla barn.  

Så jobbar vi med projektet
När projekten börjar och slutar deltar Ulla 
Britt Lihagen från SPSM, rektorer och spe-
cialpedagog. Varje ämne inleds med att vi 
ser på filmer och föreläsningar på webben. 
De arbetar sedan aktivt inom området på 
förskolan, skriver loggbok och reflekterar. 
Arbetet avslutas med ett handledningstill-
fälle då gruppen väljer vad de vill lyfta av 
sina erfarenheter ur loggboken. 

Under höstterminen planerar vi att  
arbetslag från alla tre skolområden ska 
delta.

Margareta Svensson
Specialpedagog i förskolan

Unga och näthat
Vad kan jag som vuxen göra för att 
hjälpa barn med deras internetvanor? 
Vad är brottsligt och kränkande bete-
ende? Vem har ansvaret? 

Många barn och ungdomar deltar i olika 
sociala forum på internet. Även om det 
finns mycket som är positivt med detta, 
finns det även de som blir utsatta för 
diskriminering, hat och trakasserier på 
internet. Andra kanske oavsiktligt begår 
en brottslig handling och diskriminerar 
andra på internet utan att själva veta 
om det. Något som kan få rättsliga 
eftergifter där du som vårdnadshavare 
blir skyldig att betala skadestånd.

Som förälder och vuxen har du en god 
möjlighet att hjälpa och stötta dina barn 
och ungdomar i deras internetvanor. 

Per Hydén från Brottsförebyggande 
Centrum i Värmland (BFC) höll i februa-
ri en kostnadsfri föreläsning kring unga 
och näthat på Forshaga lärcenter. Han 
pratade bland annat om vilka lagar och 
regler som gäller på internet utifrån ett 
diskrimineringsperspektiv:
• Vad är brottsligt och vad är  

kränkande beteende på nätet? 
• Vems är ansvaret?
• Hur kan föräldrar och skolpersonal 

hantera och förebygga kränkningar 
bland unga på nätet?

Missade du föreläsningen men har frågor 
kring unga och näthat är du välkommen 
att kontakta Brottsförebyggande 
Centrum i Värmland.

Per Hydén
Telefon: 054-771 86 67    
E-post: per.hyden@bfciv.se 
www.bfciv.se
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Edwin Ryding Persson

Elliot Birkeland Kihlgren Freja Ehrndahl

Axel Lundström

Lykke Karlsson

Elina LarssonColin Nyman

Vi har som tradition att hälsa alla nyfödda barn välkomna genom att besöka 
dem och deras familjer, överlämna blommor och en nalle.

Besök hos de nyfödda invånarna

Några gånger om året åker Forshagas 
kommunalråd runt i kommunen för att 
hälsa på och fira familjernas nya medlem-
mar. Barnet får blommor och kommunens 
maskot Björn. Bebisuppvaktningarna har 

blivit en fin tradition sedan första besöket 
år 2000. Och med omkring 100 uppvaktade 
bebisar varje år har besöken blivit många! 
För oss är besöken mer än ett trevligt sätt 
att välkomna våra nya invånare. Det är 

också ett sätt att få en stund att prata 
med de nyblivna familjerna och ta del av 
deras synpunkter och funderingar.

Nils Hannukainen Vanja Örtendahl ReyersOlivia Engdahl

Mikael Turok

Hej förälder! 
Du vet väl om att du kan 
beställa en förstoring av 

bilden från bebisuppvaktningen? 
Ring vårt tryckeri,  

telefon 054-17 20 93. 
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Ju längre arbetet med inventeringen av 
vår konst fortgår märker jag hur det växer 
fram en brokig skara målningar, skulp-
turer, och diverse grafiska tekniker. Det 
finns dock en röd tråd som knyter ihop 
samlingen, konsten är oftast är inköpt från 
konstnärer med anknytning till länet. Det 
är roligt då det speglar ett kulturarv. 

I detta nummer väljer jag dock att presen-
tera en konstnär bosatt i Stockholm och 
Paris, utbildad vid Konstfack i Stockholm 
och Konstakademin i Paris. Örjan Wikstöm 
är född 1948. Han kommer från en konst-
närsfamilj i Småland där båda föräldrarna 
var bildkonstnärer.

Wikström är representerad av bland annat 
Nationalgalleriet i Oslo och Moderna Mu-
seet i Stockholm och hans lista på utställ-
ningar är sedan 70-talet lång och gedigen. 
Den sträcker sig från Paris till Karlstad.
I Wikströms bildvärld är ljuset centralt, 
ofta motljus och gestalterna upplöses i 
rörelse. Litografin vi presenterar här heter 
Korridoren och går i en gråskala. I den 
avlånga korridoren släpps det disiga ljuset 
in genom stora fönster. I taket hänger två 
klotlampor och till höger på väggen en 
tavla. Längst bort i bilden står en samling 
mörka gestalter nära varandra och skapar 
en gemensam kropp, bara en person 

Vill du göra en 
insats? Vi behöver 
fler gode män 
En god man hjälper personer som på 

grund av sjukdom, försvagad hälsa, 

funktionshinder eller liknande behöver 

hjälp med bevakande av rättigheter, 

ekonomi eller personlig omvårdnad.

Som god man bör du ha en empatisk 

förmåga, vara van vid myndighetskon-

takter och kunna bistå huvudmannen 

med dennes ekonomi.

Hjälpbehovet är stort och vi har brist 

på gode män för vuxna. Ring oss så får 

du veta mer!

Kontakta oss

Peder Stenbäck, 054-17 23 73
peder.stenback@forshaga.se 

Eva-Lotta Karnlind, 054-17 20 22
eva-lotta.karnlind@forshaga.se
(Telefontider måndag-torsdag 10-12)

står lite vid sidan om. De bildar en stark 
kontrast till det ljusa rummet. Ansiktena 
är vita och endast målade med vardera två 
svarta prickar som ögon, en tycks ha en 
gapande svart mun.

Wikström skapar stämning genom ljus och 
rörelse, även om människorna är odetalje-
rade och målade med hastiga penseldrag 
finns det en dynamik och ett uttryck som 
fascinerar.

Marie Hettwer
Konstinventerare

Konstinventering

Promenerar 20 mil varje år
Vi på Grossbolsskolan i Röda husets förskoleklass, årskurs 
ett och två börjar varje skoldag med en skön morgonpro-
menad. Det gör vi oavsett vilken väderlek det är ute. Bar-
nen har tagit denna promenad varje dag under ett läsår 
nu i april. Promenaden är 1240 meter lång vilket betyder 
att barnen går 6,2 kilometer varje vecka. På ett läsår går 
varje barn cirka 20 mil. Promenaderna avslutas med tre 
varv i hinderbanan som finns på skolgården. 

Den här aktiviteten stämmer väl med uppfattningen och 
trenden att ge eleverna mer rörelse, bättre kondition och 
sundare vanor, allt för att orka mer, må bättre och träna 
på att göra bra och sunda val senare i livet. Det finns ett 
starkt samband mellan fysisk aktivitet och studieresultat! 

Viktoria Nyman Brini, lärare
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Jag heter Emma Boman och är 36 år gam-
mal och jag bor i Forshaga med min man, 
vår son och en liten hund. Jag arbetar på 
högstadiet på Dejeskolan med de nyanlända 
eleverna. Mitt ämne är svenska som andra-
språk och mina elever är främst de elever 
som kommer från andra länder än Sverige.

När jag gick på gymnasiet hade jag inte 
alls någon tanke på att jag skulle bli lärare 
utan det var något som växte fram efter 
några år. När jag väl hade bestämt mig för 
att det var lärare jag skulle bli fanns aldrig 
någon tvekan och jag sökte till Univer-
sitetet i Karlstad och valde svenska och 
historia som mina ämnen. 

När jag tog examen fick jag ett arbete via 
Folkuniversitetet som gick ut på att jag 
skulle lära asylsökande vuxna grunderna i 
det svenska språket i väntan på att de fick 
ett beslut från migrationsverket. Det var en 
väldigt speciell verksamhet där många olika 
kulturer samlades samtidigt som männis-
korna levde i ett vakuum då de inte visste 
om de skulle få stanna i landet eller inte. 
Jag mötte många otroligt starka människor 
som kunde skratta och skoja trots att de 
varit med om många hemskheter i sitt liv 
och saknade sina familjer som oftast fanns 
kvar i hemländerna. Jag insåg med en gång 
att jag hade hittat mitt drömjobb. 

Jag sökte till universitetet igen och läste in 
ämnet svenska som andraspråk på kvällarna.

Personal-
   porträtt

Därefter har jag arbeta med nyanlända 
barn i förberedelseklass, vuxna på SFI och 
nu senast med ungdomar där en stor del 
är ensamkommande vilket betyder att de 
har kommit till Sverige utan sina familjer. 
De bor därför på ett HVB-hem där det finns 
personal som tar hand om dem och de har 
en god man som vårdnadshavare. 

Jag har nu arbetat på Dejeskolan i fyra 
år och arbetet med de nyanlända är en 
verksamhet som ständigt förändras. Det 
är ganska stor skillnad i att undervisa en 
grupp elever i förberedelseklass där fokus 
ligger på grunderna i svenska mot elever 
som har kommit en bit på vägen och som 
ska förstå det svenska språket i SO, NO 
och matematik samtidigt som de ju ska ta 
betyg på samma villkor som vilken annan 
elev som helst. 

När de nyanlända eleverna börjar i skolan 
gör vi först alltid en kartläggning av deras 
tidigare kunskaper med hjälp av tolkar 
och texter som är översätta till elever-
nas språk. Därefter börjar de flesta av 
eleverna i en förberedelseklass för att 
landa och lära sig grunderna i språket 
för att succesivt slussas ut i ordinarie 
klass. De nyanlända eleverna får alltid en 
klasstillhörighet direkt när de kommer till 
skolan och deltar alltid på minst ett ämne 
med klassen från början. Många älskar 
till exempel idrott eller musik och då är 
det detta ämne vi kan börja med för att 

integrera dem med de övriga eleverna i 
klassen. Är man istället duktig på mate-
matik kan det vara det ämnet som passar 
bäst att börja med. Sedan slussas de suc-
cesivt ut på allt fler ämnen tills de är med 
på alla ämnen som elever födda i Sverige 
läser. Den tid det tar för eleverna att bli 
fullt utslussade på alla ämnen ser väldigt 
olika ut från individ till individ och beror 
på flera olika faktorer såsom hur mycket 
man gått i skolan i sitt hemland, måendet 
och hur likt modersmålet är svenskan. 
Målet är att de ska vara fullt integrerade 
efter ungefär ett år. 

Det bästa med mitt arbete är självklart 
eleverna själva och att varje dag få möta 
deras styrka och beslutsamhet. Jag är inte 
sällan imponerad av hur snabbt de lär sig 
svenska och hur snabbt de faktiskt tar 
betyg i många ämnen. Sedan är också för-
änderligheten i att jobba med nyanlända 
något av det mest spännande med mitt 
jobb. Det är en utmaning att försöka hitta 
den bästa vägen till kunskap för varje elev, 
speciellt som spannet är ganska stort med 
elever som inte har någon skolbakgrund 
alls till de som har gått i skolan lika många 
år som eleverna som är uppvuxna i Sve-
rige. Det är dessutom väldigt utmanande 
att hitta en gemensam väg till förståelse 
när ingen av oss pratar den andres språk 
men när man ser den där lilla gnistan i 
någons ögon när hen verkligen förstår, den 
känslan är obeskrivbar.

VI ÄR TILL 
FÖR INVÅNARNA I 

FORSHAGA KOMMUN
Emma Boman jobbar som lärare i svenska som 

andraspråk på Dejeskolan. Hon tycker att det bästa med 
jobbet är att varje dag få möta elevernas styrka och 
beslutsamhet och utmaning i att försöka hitta den 

bästa vägen till kunskap för varje elev.

Namn: Emma Boman

Yrke: Lärare i svenska 
          som andraspråk
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Välkommen till vuxenutbildningen
Vill du studera gymnasiekurser?
I Forshaga kommun har vi en vuxenutbild-
ning som gör det möjligt för dig som är 
över 20 år att studera kurser och utbild-
ningar på olika nivåer. Vill du t.ex. börja 
läsa på universitet eller högskola men 
saknar kurser som ger dig den rätta behö-
righeten så kan du studera här i Forshaga 
och därmed bli behörig till studier på 
akademisk nivå. 

Vill du studera kurser motsvarande 
grundskolans kurser?
För dig som har behov av att studera kur-
ser motsvarande de som ges i grundskolan 

finns det flera möjligheter hos oss.  Här 
kan du som vuxen läsa de kurser du saknar 
från grundskolan. 

Är du intresserad av en yrkesutbildning 
inom vård- och omsorg?
Då är du välkommen att söka vår vård- och 
omsorgsutbildning. Vår utbildning är ett 
certifierat vård- och omsorgscollege och 
efter avslutade studier utfärdas ett diplom 
till elever som klarat utbildningen med 
godkända betyg. 

Ny i Sverige
För dig som är folkbokförd i kommunen 

Elisabeth Olofsson
IT- och utbildningsadministratör

erbjuder vi utbildning i svenska för invand-
rare (SFI). Utbildningen ger dig grundläg-
gande kunskaper i svenska språket inom 
aspekterna hörförståelse, läsförståelse, 
muntlig interaktion, muntlig produktion 
och skriftlig färdighet.

Vill du studera kurser inom särskild 
utbildning för vuxna?
Särskild utbildning för vuxna är till för 
personer med utvecklingsstörning eller 
med förvärvad hjärnskada. Kurserna finns 
i Karlstad. 

För två år och tre månader sedan flyttade 
jag hit till Sverige. Jag är en person som 
studerat hela livet och vill fortsätta mina 
studier vid universitet på läkarprogram-
met. Första dagen efter att jag fick mitt 
uppehållstillstånd började jag att tänka 
på hur jag ska nå mitt mål här i det nya 
landet. Jag vet att nyckeln som ska öppna 
dörren till att gå vidare till mitt mål är att 
kunna språket. Därför började jag snabbt 
med SFI på Forshaga lärcenter.  

Direkt efter det och med hjälp av 
arbetsförmedlingen kontaktade jag 
Folkuniversitet i Karlstad och fick plats på 

”Kortavägen ” en kurs som fokuserar på 
att klara svenska 3 så snabbt som möjligt. 
Sedan kontaktade jag studievägledare på 
Forshaga lärcenter och Göteborg univer-
sitet och fick information om behörighet 
till läkarprogrammet och om ansökan till 
senare delen av läkarprogrammet. 

Några behörighetskurser saknades för att 
kunna nå mitt mål. Planering är viktigast 
därför pratade jag med studievägledaren 
på Forshaga lärcenter. När jag klarat alla 
kurser, skickade jag min ansökan till läkar-
programmet och väntade på beslut. 
Den 8 december skördade jag vad som 

planterats under två år och fick mail att 
jag blev antagen till termin 5 på läkarpro-
grammet vid Göteborg universitet. 

Jag tycker om systemet i Sverige att 
stödja och hjälpa alla människor utan 
diskriminering på grund av ålder, kön eller 
nationalitet och det finns personal som 
elever kan kontakta och få rätt informa-
tion om studier. Jag råder alla som vill 
fortsätta studera att definiera sitt mål och 
val, planera alla studier om möjligt och 
aldrig sluta kämpa. 

Samer Dabour
Tidigare student vid Forshaga lärcenter

Samer från Syrien berättar om sin resa mot läkarprogrammet

Utvecklas  
hos oss!
Nu är det hög tid att söka kurser 
som startar i augusti 2017!

Vill du veta mer om dina  
möjligheter att utvecklas  
tillsammans med oss på  
vuxenutbildningen i Forshaga?

Gå gärna in på vår webbsida   
www.forshaga.se/vux  
eller ring vår studie- och  
yrkesvägledare på  
telefon 054-17 20 49.
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Nu är det klart att Forshaga Yrkeshögskola beviljats att starta utbildningen Behandlingsassistent på dis-
tans, 400 Yh poäng, med start hösten 2017. Kompetensen som utbildningen leder till är eftertraktad, och 
efter utbildningen är de studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden inom det sociala arbetsfältet.

Forshaga Yrkeshögskola

Efterfrågan styr
För att få en utbildning beviljad från 
Myndigheten för yrkeshögskolan krävs att 
utbildningsanordnaren i ansökan uppfyl-
ler ett antal kriterier som MYH utgår 
ifrån när de bedömer ansökningarna. Ett 
av kriterierna är att det krävs ett tydligt 
anställningsbehov från företag och andra 
arbetsgivare med just den yrkeskunskap 
som utbildningen ger. 

90% har jobb sex månader 
efter avslutad utbildning
Kompetensen som utbildningen till 
behandlingsassistent leder till är efter-
traktad, och efter utbildningen är de 
studerande mycket attraktiva på arbets-
marknaden inom det sociala arbetsfältet. 
Resultatuppföljning av de studerande 6 
månader efter avslutad utbildning visar att 
ca 90 % har arbete inom området. 

Psykosocialt arbete
Utbildningen förbereder de studerande för 
psykosocialt arbete med vuxna och ung-
domar med psykosocial-, missbruks-eller 
beroendeproblematik och/eller krimina-
litet samt integrationsarbete. Efter full-

gjord utbildning kan de studerande arbeta 
som behandlingsassistent med inriktning 
psykosocialt arbete såväl inom öppna som 
slutna institutioner, och med behandling, 
stöd och hjälp under öppna former.

Behov av studieformen distans
Forshaga yrkeshögskola har bedrivit den 
här typen av utbildning sedan 2002 och då 
kallades det en kvalificerad yrkesutbild-
ning (Ky) som bytte namn till Yrkeshögsko-
leutbildning. MYH har gjort bedömningen 
att behovet av studieformen distans är 
stort och därför kommer Forshaga yrkes-
högskola att erbjuda en 2-årig distansut-
bildning på 400 Yh-poäng. 

Utbildningens upplägg
Utbildningen är en distansutbildning med 
cirka 13 närträffar vid Forshaga Lärcenter. 
Träffarna kan komma att vara över flera 
dagar, innehålla praktisk information, 
uppstart av ny kurs, examinerande semi-
narium vid kursslut samt föreläsningar och 
studiebesök. 

Distanspedagogiken, den så kallade 
nätpedagogiken, innebär att de stude-

Elisabeth Olofsson
IT- och utbildningsadministratör

rande skaffar kunskaper, färdigheter och 
kompetenser via självstudier på hemmap-
lan. Det sker exempelvis genom att delta 
i webbaserade forum, gå på studiebesök 
och genom inlämningsuppgifter på nätet. 
På närträffarna är det föreläsningar, semi-
narier och grupparbeten. Till sin hjälp har 
utbildningen en webbaserad lärplattform 
som gör det möjligt att strukturera upp 
den nätbaserade utbildningen. 

Efter avslutad utbildning
När de studerande är färdiga med sin 
utbildning och har godkända betyg i alla 
kurser får de ett examensbevis. Utbild-
ningen ger en yrkeshögskoleexamen 
med benämningen Yrkeshögskoleexamen 
Behandlingsassistent.

Vill du veta mer om utbildningen?
Kontakta skolans studie- och yrkesvägledare 
Britt Carlsson på telefon 054-17 20 49.

Varmt välkommen!

Jag hade många års 
erfarenhet inom socialt 
arbete men det fattades 
alltid den där dokumen-

terade utbildningen.

Att få gå denna 
utbildning och ta examen 
gjorde att jag kunde byta

arbete och fick mitt 
nuvarande. Jag är så 

tacksam.

Eva Sköld
Tidigare studerande
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Sportlovet, tisdag den 28 februari lämnade 
vi regn och slask och packade en buss full 
med ungdomar och skidutrustning för en 
heldag i Trysil. Väl framme i Norge mötte 
vi snöflingor, blöta och lika stora som golf-
bollar, men ungdomarna var inte mindre 
sugna på att åka för det. De åkte nästan 

Hubben i fjällen

nonstop från det att vi kom fram tills det 
var dags att bege sig hem igen. Hoppas 
ni som följde med hade en trevlig dag på 
fjället tillsammans med oss och att ni är 
sugna på att följa med på fler resor, under 
påsklovet åker vi ju till Boda Borg – häng 
med!

Under sportlovet anordnade vi en rad aktiviteter för ungdomar, 
bland annat en resa till skidorten Trysil i Norge.

Vad är Hubben?
Hubben är kommunens ungdoms-
verksamhet för alla från årskurs 
7 upp till 20 år. Hubben består av 
ungdomsgård på Kulturhuset i Deje, 
temakvällar, resor och aktiviteter i 
sporthallar, skateparken och andra 
utomhusaktiviteter.

Öppettider, Kulturhuset i Deje
Tisdagar  16.00-20.00 
Fredagar  17.00-23.00

Läs mer om vad som är på gång: 
facebook.com/hubbenforshagadeje

Välkommen!

16 april, klockan 12.00-15.00 
Grossbolshallen

Krav Maga
 Självförsvar för tjejer 13-18 år. 
Instruktör Emma Dalman. 

Anmälan senast 11 april till  
Pär på telefon: 076-725 33 71 eller 
e-post: par.ekberg@forshaga.se

20 april, kl 7.45-17.00
Pris 100 kronor, lunch ingår

Boda borg
Tider: 7.45 bussfickan Dejeskolan, 
8.00 bussfickan Multisportarenan.

Anmälan senast 13 april till  
Pär på telefon: 076-725 33 71 eller 
e-post: par.ekberg@forshaga.se
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Vad brinner du för? 

De har bland annat arrangerat talangshow 
för unga och barn, uppträtt med musik 
och sång på äldreboendena i Forshaga och 
Deje, arrangerat konserter, drivit sommar-
café, gett ut en tidning, producerat filmer 
och haft fotoutställningar. 

Skriv en drömplan
Alla idéer och förslag är välkomna men vi 
vill att du fyller i drömplanen och beskriver 
hur du tänker jobba under vecka 25-27 då 
drömsommarjobbet kommer att pågå. Du 
kommer självklart ha tillgång till coacher 
under dessa veckor som kommer att hjälpa 
dig på vägen och mot dina mål. Drömplanen 

Du har väl inte missat att du som är född 
2001 och är folkbokförd i Forshaga kom-
mun är välkommen att ansöka om feriear-
bete hos kommunen för sommaren 2017?

Ansökningsblanketter finns att hämta i kom-
munens växel, hos studievägledare på sko-
lan eller på forshaga.se/feriearbete. Skicka 
in din ansökan tillsammans med ett person-
ligt brev. Adressen hittar du på blanketten. 
Väljer du att skicka in din ansökan digitalt 
så fyller du i, sparar ner på din dator och 
bifogar den i ett e-postmeddelande.

som du behöver fylla i för att söka dröm-
sommarjobbet hittar du på forshaga.se. 

Anmälan öppnar den 10 april och vi behö-
ver vi din ansökan senast 5 maj. Begränsat 
antal platser.

Ansökan och frågor
drömsommarjobbet
Pär Ekberg
Telefon 054-17 22 12
par.ekberg@forshaga.se

Ansökan och frågor
feriearbete 2017
Leif Larsson 
Telefon 0552-447 84
leif.larsson@forshaga.se 

Sista chansen att söka feriearbete 
Söktiden är 10 april till 5 maj. Begränsat 
antal platser.

Välkommen med din ansökan!

Ta chansen att sommarjobba med det du tycker är kul och brinner 
för. Tidigare deltagare beskriver sitt drömsommarjobb som extremt 
lärorikt, kul och givande.

Dröm-

sommar-

jobbet

Säcken
Vilken idé vill du förverkliga? Du kanske 
drömmer om att ställa ut din konst, 
sätta upp en dansföreställning, mode-
show, teater, konsert, workshop eller 
något annat? Sök pengar ur säcken och 
förverkliga ditt projekt!

För att ge fler unga chansen att förverk-
liga sina idéer och projekt har Forshaga 
kommun en pott på 100 000 kronor som 
vi kallar säcken. Ur den kan du som är 
mellan 13 och 25 år och bor i Forshaga 
kommun söka bidrag till genomförandet 
av din idé. Du kan söka som privatper-
son eller som en förening.

Kriterier
För att få bidrag från säcken ska  
ditt arrangemang:
• Hållas i Forshaga kommun
• Vända sig till hela eller delar 

av målgruppen 13-25 år
• Vara alkohol- och drogfritt

Ansökan hittar du på vår hemsida, 
www.forshaga.se.

Forshaga  
ungdomsråd
Forshaga Ungdomsråd (FUR) är en 
organisation av och för ungdomar. I 
ungdomsrådet sitter för närvarande 
sex ungdomar i åldern 13-25 år. Ung-
domsrådets huvuduppgift är att få fler 
ungdomar engagerade och på så vis få 
ett ökat ungdomsinflytande.

Ett ungdomsråd har funnits i Forshaga 
kommun sedan april 2007, och de bru-
kar träffas varannan vecka.

Regelbundet träffar ungdomsrådet po-
litiker och tjänstemän för att diskutera 
frågor som rör kommunens unga.

Du som är intresserad av ungdomsfrågor 
eller har ideér som rör ungdomar, tveka 
inte att höra av dig till Ungdomsrådet 
på e-post: ungdomsrad@forshaga.se.
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Nu är det dags, dagen som alla längtat till. 
Lärarna är stressade och försöker hålla koll 
på att alla vet allt de ska säga, när de ska 
vara vart och att vi har med alla grejer. 
Runtomkring oss cirkulerar det hundratals 
människor som alla tänker samma sak; 
vi vill vinna det här. Norska, danska och 
isländska är bara några av språken som 
man kan höra här. 

Alla presentationer är nu gjorda. De gick 
förvånansvärt bra, med tanke på att 
nästan ingen visste vad de skulle säga i 
morse. Det var ingen som verkade värst 
nervös och vi kunde skratta tillsammans 
med domarna. Tyvärr har vi inte haft några 
svenska domare idag så våra lärare har 
fått översätta många av de frågor som dök 
upp. Någon kvartsfinal i robotkörningen 
blir det nog inte men det ska bli skönt att 
bara sitta och vila. 
 
Klockan är 16, det är prisutdelning och 
man dunkar hög musik i lokalen samtidigt 
som de röda lamporna cirkulerar runt över 

Kullaget tävlar i FLL
FIRST LEGO League® (FLL) är en spännande och lärorik kunskaps- 
och tekniktävling för barn och ungdomar 10-16 år. Varje år kommer 
ett nytt och inspirerande uppdrag med ett samhällsaktuellt tema. 
Kullaget från Forshaga lärcenter vann årets regionsfinal och fick 
resa till Bodø i Norge för att representera Värmland i den  
Skandinaviska finalen. Här är delar av deras egen berättelse!

Kullaget från Forshaga lärcenter representerade Värmland i den Scandinaviska finalen i Norge.

våra huvuden. Personer från sponsorer 
och FLL-personal med olika nationaliteter 
delade ut priser till bästa marknadsföring, 
bästa samarbetet, bästa forskningen, 
bästa tekniken, bästa robotarna och 
såklart First Lego Leauge Champions, det 
stora priset. För oss blev det dock inga 
priser men nästan alla är glada och nöjda 
över våra insatser. 

Vi tycker att resan har varit lärorik då vi 
har lärt oss många nya platser. Vi har även 
fått en djupare förståelse över distanser 
och klimat. Klassen har fått en bättre sam-
manhållning och vi har haft det mycket 
roligt. Vi tycker att klassen har presterat 
bra och lag Forshaga Lärcenter vill tacka 
lag Lärcenter Kullaget, alltså resterande 
klasskamrater, för hjälpen. Vi vill även 
tacka våra sponsorer som gjort resan 
möjlig, alla företag, Värmlandspolisen och 
Stefan Alfredsson som hjälpt oss.       

Asta Henningsson, Alva Carlsson, Nikita  
Jönsson, Alva Haster och Michelle Löfkvist  

Klass 8D Forshaga lärcenter 

Ska du bygga 
på semestern?
Har du planerat ett byggprojekt till som-
marsemestern? Då är det hög tid att du 
skickar in din bygglovsansökan! Det är 
många som söker innan sommaren och 
väntetiden blir då längre innan du kan 
få ditt lov. 

Vi har tio veckor på oss att besluta från 
komplett ansökan. Du hittar information 
om vad din ansökan behöver innehålla 
på vår hemsida. Hör av dig om du är 
tveksam då olika byggen kräver olika 
uppgifter. 

Tänk också på att i semestertider är det 
färre handläggare som jobbar och nämn-
den, som måste besluta i vissa ärenden, 
sammanträder inte i juli månad.

Miljö- och byggförvaltningen
mbn@forshaga.se
054-17 20 00 (växeln)

Checklista inglasad 
altan eller uterum 
En komplett ansökan för en inglasad 
altan eller ett uterum behöver 
innehålla:

• Ansökan om bygglov med under-
skrift, alternativt en anmälan om 
ditt bygge är max 15 kvadratmeter

• Fasadritningar på byggnaden

• Situationsplan (en tomtkarta där 
man ser uppifrån vad du har tänkt 
att bygga, ska vara med mått)

• Grannemedgivande (om byggnaden 
ligger närmre tomtgräns än 4,5 
meter)

• Förslag till kontrollplan alternativt 
anmälan av kontrollansvarig bero-
ende på hur omfattande tillbygg-
naden är (du finner exempel på 
forshaga.se)
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Tack vare Viktor Klarströms Minnesfond har 
tre 17-åriga musiker, Marcus Persson, Thea 
Bad och Maja Strömberg, fått möjlighet 
att resa till Stockholm för en hel helg av 
musikupplevelser.

De togs emot av Jimmy Olsson, bördig från 
Munkfors, som är lärare på Lilla Akademin 
och musiker i flera av huvudstadens symfo-
niorkestrar. Vår dirigent Ulf Andersen var 
hans musiklärare i Munkfors vilket Dejefors 
musikkår nu kan dra nytta av.

Förväntansfulla inför resan fick Marcus, 
Thea och Maja öva in ett musikstycke inför 
lektioner på Lilla Akademin som också 
ingick i programmet.

Första dagen fylldes av en rad olika kon-
serter.
– Vi lyssnade på Lilla Akademins, Kungliga 
musikhögskolans och Radiosymfonikernas 
brassensemblar, Solna brassband och elev-
erna från El Sistema, berättar Maja. Thea 
tillägger att de bland annat fick uppleva 
ett sätt att använda kroppen till att skapa 
musik som vatten.

Studieresa i musik
Tre 17-åriga musiker, Marcus Persson, Thea Bad och Maja Strömberg, 
har fått resa till Stockholm för en hel helg av musikupplevelser. 
Besöksmål var Berwaldshallen, musikgymnasiet Lilla Akademin, 
Musikhögskolans brassensemblar och radiosymfonikerna.

Marcus Persson, Thea Bad och Maja Strömberg.

Orkestrarna avslutade sina konserter med 
ett gemensamt stycke, vilket var mycket 
pampigt och maffigt. En trombonist från 
radiosymfonikerna gjorde särskilt stort 
intryck på Maja med sitt solo tillsammans 
med Solna brassband.

Studieresans höjdpunkt,  
lektionerna på Lilla Akademin
De är ändå överens om att resans höjd-
punkt var de inspirerande lektionerna de 
fick av Jimmy Olsson och spela tillsam-
mans med hans elever. Thea fortsätter:

– Jag har fått supermånga tips och trix på 
hur jag ska bli bättre. Det var jätteroligt 
att komma och få spela och öva på nya 
sätt och bredda synen på musiken som jag 
spelar! Jag kommer också att minnas en av 
Jimmys elever som spelade en minitrom-
bon, vet inte exakt vad den kallas, han var 
så fascinerad över att mitt instrumentfod-
ral var så stort och tungt!

Gåva blir till 
stipendier för 
musikintresserade 
ungdomar
Under kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 13 mars mottog kommunen och 
Kulturskolan en gåva på drygt 100.000 
kronor från Nils Solbergs musikfond. 
Musikfonden bildades 1962 efter Nils 
bortgång. Han var verkmästare och 
amatörmusiker. Under många år har 
fonden vuxit men har nu avslutats och 
pengarna överlämnats till kommunen 
att förvalta och dela ut som stipendier 
till musikintresserade ungdomar under 
en tioårsperiod. Checken överlämnades 
av Gunnel Bengtsson Solberg, dotter till 
Nils Solberg. 

Anmäl till 
räddningstjänsten 
om du ska elda 
Om du ska elda i större omfattning ska 
du anmäla det till räddningstjänsten. 
Det gör du genom att ringa till brand-
mästaren på kontorstid. Telefonnumret 
är 054-540 28 80. 

Med större omfattning menas en brasa 
som är större än 2x2x2 meter. 
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Hans Olsson 
Hans har varit med i stolpjakten från för-
sta året. Han är med för att få komma ut 
i naturen och få motion. Tillsammans med 
sin fru upptäcker de nya sidor av kommu-
nen och får frisk luft. 
– Det är mycket välordnat och trevligt! 
Det är ett bra sätt att lära känna Forshaga 
kommun och se fler platser än de mest 
centrala delarna. 

Kerstin Sundström 
Under alla de år som Friska Forshaga varit 
igång har Kerstin deltagit i stolpjakten. 
– Vi är tre på jobbet som är lika nördiga 
när det gäller detta och vi tipsar och pep-
par varandra när det kör ihop sig.
Om de inte är ute tillsammans och letar 
så delar de med sig av upplevelser från 
stolpletarturer till varandra. Det blir flera 
samtal om de vurpor som de gjort och de 
mosstäckta stenarna som de halkat på i 
jakten på nästa stolpe. Under promena-
derna har de också stött på djur – älg, 
rådjur och spår av vildsvin. 
Kerstin berättar att hon under stolpjakten 
fått se många fina platser i vårt närom-

Friska 
 Forshaga

råde, som hon aldrig besökt förut. Det är 
extra roligt när hon länge letat runt i svår 
terräng och plötsligt hittar stolpen bakom 
en sten eller buske.
 - En promenad blir sällan så lång som en 
stolpletartur blir. Stolpjakten har blivit 
nästan som en drog, jag vill bara ut och 
leta mera!

Sven-Åke Kihlsten
Sven-Åke har deltagit i stolpjakten flera 
år i Forshaga och Deje men även i Ulvsby 
och Karlstad. Han försöker hitta stol-
parna så snart som möjligt – ofta redan 
de första dagarna efter kartorna har 
släppts. Sven-Åke uppskattar möjligheten 
att få komma ut i skogen och få motion. 
Tillsammans med sin fru letar han efter de 
gröna stolparna, då terrängen inte är för 
svår. De lite svårare stolparna cyklar eller 
går han ut och letar själv. Däremot är han 
sällan ensam i skogen. Om han inte har 
sällskap av rådjur så möter han ofta andra 
stolpletare. 
- Vi tipsar inte varandra om var stolparna är. 
Det är ju en del av spänningen och sporten 
att hitta de där lite klurigt gömda stolparna. 

Kartsläpp
Friska Forshaga pågår 22 april till 30 
september. De första kartorna får du hem i 
brevlådan någon gång under vecka 16.
Skived, 9 maj, Klippåsen, 30 maj.
Mölnbacka, 27 juni, Löved, 15 augusti

Försäljningsställen 
(Extra kartsläpp 20 kr styck)
ICA Nära, Deje
OKQ8, Forshaga
Apoteket, Forshaga

Registrera enkelt
Registrera bokstavskoden från stolparna på 
forshaga.stolpjakten.se eller i appen 
”Stolpjakten” som du kan ladda hem till 
din smarta telefon.

Registrera och vinn!
Varje registrerad kontroll i Friska Forshaga 
ger dig automatiskt en lott. Ju fler kon-
troller du registrerar desto fler vinst-
chanser. Registrerade kontroller från Deje 
och Forshaga deltar i samma utlottning. 
Alla vinnare underrättas och publiceras på 
forshaga.stolpjakten.se.

Under 2016 registrerades 20 257 stolpar av 

426 
deltagare!

22 april till 30 september är det äntligen dags för Friska Forshaga igen! Friska Forshaga är vår friskvårds-
satsning som vi gör tillsammans med orienteringsklubbarna SISU Forshaga SK och Deje SF. Några av de 
mest rutinerade stolpletarna i kommunen längtar till premiären och berättar hur Friska Forshaga har fått 
dem att upptäcka nya platser i kommunen! 
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Roller Ski 90K är Sveriges längsta rullskid-
lopp och går i klassisk stil och välkomnar 
såväl elit som motionärer och nybörjare. 
Loppet genomförs lördagen den 30 sep-
tember och är en perfekt upptakt för alla 
som satsar mot vinterns långlopp.

Bike 90K är en cykeltävling med mer 
fokus på naturupplevelse och utmaning än 
rafflande spurtdueller och pallplatser. Lop-
pet genomförs söndagen den 1 oktober och 
välkomnar motionärer och nybörjare som 

Anmäl dig till Klarälvsloppet 
Söndag den 30 september är det världspremiär för Klarälvsloppet. Ett nytt lopp för 
rullskidåkare och cyklister som arrangeras på den 90 kilometer långa Klarälvsbanan.

söker utmaningar i sin träning.
- Förutsättningarna och miljön som loppen 
kommer att gå i är mycket bra och blir 
unikt i sitt slag. 90 kilometer bilfri asfalt 
är en häftig arena för både publik och 
deltagare. Fortfarande återstår mycket 
jobb fram till september, bland annat 
ska idrottsföreningar längs Klarälvsbanan 
engageras i funktionärssamarbeten den 
närmaste tiden, säger Klarälvsloppets 
tävlingsledare Johan Engberg.

Huvudarrangör till loppet är Rally Sweden 
tillsammans med stöd från Region Värmland 
och kommunerna längst Klarälvsbanan. Du 
kan läsa mer på den officiella webbsidan 
www.klaralvsloppet.se. 

Är du och din förening intresserad av att 
hjälpa till som funktionärer under vår 
del av sträckan kontakta oss:
Anna Nilsson, kultur- och fritidssamordnare
Telefon: 054-17 20 51
E-post: anna.nilsson@forshaga.se

Den 1 mars trädde nya regler för fören-
ingsbidrag i kraft. Bidragsformerna har 
setts över tillsammans med en refe-
rensgrupp bestående av tjänstemän och 
politiker i kommunen samt i dialog med 
Värmlands idrottsförbund och representan-
ter från det lokala föreningslivet. 

Vilka bidrag finns att söka?
De bidrag som föreningar i kommunen kan 
söka är lokalt aktivitetsstöd, lönebidrag, 
investeringsbidrag, anläggningsbidrag, 

hyresbidrag, bidrag för ledarutbildning och 
uppdragsersättning. Arrangemangsstöd för 
kulturevenemang finns kvar och kan sökas 
löpande under året. 

För mer information om de nya reglerna 
och de olika bidragstyperna besök 
www.forshaga.se. 

Friska 
 Forshaga

Nya föreningsregler från 1 mars De nya reglerna i korthet
• Vårt verksamhetsbidrag harmoniserar 

med statens riktlinjer för LOK-stödet. 

• Ett större fokus läggs på barn- och 
ungdomsverksamhet.

• En handlingsplan för en ”Trygg och 
säker förening” kommer från 2018 att 
vara ett krav för att föreningar ska 
vara berättigade bidrag. 

• Kommunen kommer att arbeta med 
att öka dialogen med de föreningar 
som får bidrag. 

• Miljökrav på investeringar som görs med 
kommunens bidrag. 

• Trossamfund inkluderas numer i  
föreningsbidragsreglerna.  
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Näringslivsrådet i Forshaga kommun består av företagare och kommunala representanter som verkar för 
att få en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv där alla företagare kan vara med och påverka 
Forshaga kommuns utveckling. En levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket 
viktig för att nå ett bra näringslivsklimat.

Näringslivsrådets målsättning
• Skapa ”vi-känsla”
• Enkel kanal för informationsspridning
• En grupp att göra avstämningar med för 

att säkerställa att näringslivsenheten 
gör rätt saker

• Öka dialogen mellan näringslivet  
och kommunen

Företagarens uppdrag
• Sprida information till sina kollegor
• Delge synpunkter från sina kollegor till 

Forshaga kommun
• Representera sina kollegor i frågeställ-

ningar från Forshaga kommun

Kommunens uppdrag
• Sprida information
• Lyssna på synpunkter från företagar-

representanterna och agera
• Bereda frågeställningar  

till näringslivsrådet

Har du någon fråga eller fundering som 
borde tas upp i näringslivsrådet? 
Tveka inte att ta kontakt med  
någon av medlemmarna.   

Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

Vårt näringslivsråd 

Medlemmar 
Anita Hedelin, Tjolla

Kalle Boman, Slagverkskompaniet

Jonas Ellström, LRF

Christina Green, Grens bil och Bärgning

Tobias Palmqvist, Biasline Consultning

Cicci Wik, Sveas Palle Media

Peter Lingman, Patronbutiken

Per Johansson, Forshaga Akademin

Marie Morin, Stora Enso

Maria Ågren, Dömle Herrgård

Anna Skinnargård, Forshaga kommun

Kommunchef, Forshaga kommun

Per Lawén, Forshaga kommun
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Linda-Marie Fors
Näringslivssamordnare

054-17 21 30
linda-marie.fors@forshaga.se

Följ med vår landsbygdsutvecklare och
andra företagskollegor från kommunen
till Lammriksdagen i Sunne den 21 maj.
Det blir en heldag med nätverkande och
föreläsningar.

Anmäl ditt intresse 
och få mer information
Kristina Samstorp
Telefon: 070-829 09 36
E-post: kristina.samstorp@
hushallningssallskapet.se

Energicoach 
- ett sätt att öka 
lönsamheten?
En ny nationell satsning som finan-
sieras av EU är nu på gång i Forshaga 
kommun. Satsningen riktar sig till små- 
och medelstora företag i kommunen 
som vill ha hjälp med att energief-
fektivisera sin verksamhet och därmed 
spara både pengar och miljön. 

Vill du vara med eller 
veta mer om projektet?
Jonas Höglund
Energi- och klimatrådgivare
Telefon: 054-17 23 50
E-post: jonas.hoglund@forshaga.se

Anmäl dig till 
vårt nyhetsbrev
Är du nyfiken på vad som händer för 
företagare i kommunen och vilka akti-
viteter näringslivsenheten anordnar? 

Då får du jättegärna anmäla dit till 
vårt nyhetsbrev som vi skickar ut ett 
antal gånger per år. Nyhetsbrevet 
skickas ut till alla företag som har 
registrerat sin e-postadress i vårt 
företagsregister. 

Om du inte får nyhetsbrevet kan det 
bero på att din e-postadress inte är 
registrerad. 

Vill du anmäla dig till nyhetsbrevet 
kontakta oss via e-post:
linda-marie.fors@forshaga.se
anna.skinnargard@forshaga.se 
eller ring oss genom kommunens 
växel på telefonnummer 054-17 20 00.

Är du en fårföretagare som vill 
utveckla din verksamhet? 

Tisdagen den 25 april klockan 17-20 är 
du varmt välkommen till en föreläsning 
kring solenergi. Pratar gör författaren och 
energiexperten Lars Andrén. Föreläsningen 
hålls på Forshaga Folkets hus. 

I anslutning till föreläsningen kommer det 
att vara en minimässa med några lokala 
solcellsinstallatörer. De kommer att visa 

Föreläsning om solenergi
upp sina produkter och du är välkommen 
att ställa frågor. Boka in föreläsningen i 
din kalender. Föreläsningen och minimäs-
san är kostnadsfria.

När: 25 april, klockan 17-20
Var: Forshaga Folkets hus

Varmt välkommen!
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Börja dagen bra 

Att röra på sig är bra för hela kroppen.  
Det vet 36 barn på Skivedsskolan som går 
en promenad varje morgon. 

Barnen har gått 1,5 kilometer varje dag 
sedan i januari och de tycker att de orkar 
mer i skolan och att de läser bättre. 

Wilda Djupfeldt, Alva Andersson, Emma Fridell 
och Wilma Lundberg är elever i årskurs 1. 
De tycker att hjärnan blir smartare och att 
hjärtat blir starkare av promenaderna.   

Skola utan avgift 

Sveriges riksdag har bestämt att alla barn 
ska ha samma möjligheter till utbildning. 
I skol-lagen står att utbildningen ska vara 
avgiftsfri för det mesta. 

Kils kommun har bestämt att det inte 
får finnas några kostnader i våra skolor.
Skolorna i kommunen ska vara avgiftsfria. 

Samla in pengar 
Ibland kan skol-klasser samla in pengar 
för att göra något tillsammans. 
Insamlingar är okej att ha om det är 
frivilligt för föräldrarna att ge pengar. 

Vill du veta mer?
Det finns en folder att hämta på skolorna 
om du vill läsa mer om skolans regler 
för insamling av pengar.  

Barnen ställer upp på skolgården. Eleverna ska ha tillgång till böcker för sin utbildning.
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Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Kulturskolan

Kulturskolan är för barn och ungdomar 
som vill lära sig sång, spela instrument, 
lära sig dansa eller spela teater. 

Kulturskolans undervisning
På Kulturskolan arbetar ungefär tio lärare
med elever i olika åldrar. 
Det finns till exempel två körer med elever 
från årskurs 1, årskurs 2 och 3. 
Det finns också individuell undervisning 
i sång från årskurs 6. 

Kulturskolan har även teatergrupper och  
undervisning i olika typer av dans. 
Det finns också kurser i att lära sig spela 
ett instrument. 
Kulturskolan har kurser i fiol, cello, gitarr, 
elgitarr, piano, blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, 
saxofon, trumpet, valthorn, baryton, 
trombon och trummor. 

Kostnad
Undervisning i instrument och sång kostar
500 kronor per termin. 
Teater och dans kostar 300 kronor per termin. 
Kulturskolan har ibland instrument att hyra ut. 
Hyran för ett instrument är 300 kronor per termin.    

Anmälan 
Det finns en kö till Kulturskolans kurser. 
På forshaga.se finns blanketter för att anmäla 
elever till Kulturskolans undervisning. 

Mammor som talar arabiska

På Familjecentrum i Forshaga finns en föräldrakurs 
för mammor som talar arabiska.

Emma Bryngfors-Nilsson arbetar på Familjecentrum. 
Hon har kursen tillsammans med Balkis Faili.
Emma berättar att en sköterska från BVC och en 
barnmorska ska vara med på utbildningen för att 
svara på frågor.  

Balkis Faili är med på kursen för att hjälpa till 
med språket och som kulturtolk. 
Hon berättar att mammorna på kursen får lära sig 
om barns rättigheter i Sverige och 
hur människor i Sverige uppfostrar barn.  

I gruppen får mammorna också lära känna andra. 
Att flytta från sitt födelseland betyder att kvinnorna 
inte kan fråga sina egna mammor om hur de ska
vårda sina barn. 

Emma Bryngfors-Nilsson hoppas kvinnorna får svar 
på alla sina frågor. 
Hon hoppas också att de ska besöka öppna förskolan 
och babycafét och träffa varandra.  

Mammorna träffas på Familjecentrum i Forshaga.Ibland bjuder Kulturskolans elever på konsert.
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

Evenemangen är hämtade från 
vår kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också!  
Då har det också möjlighet att 
visas på informationsskylten 
vid Lyckan, Rv 62 och på vår 
Facebooksida, facebook.com/
forshagakommun

Fredag 7 april
Musikquiz, Forshaga Folkets hus, 19.00. 
Välkommen att tävla i musikfrågor!

Lördag 8 april
Dans till Donnez
Forshaga Folkets hus, 20.00. 
Välkommen att dansa loss!

Söndag 9 april
Bio: Klas klättermus och de andra djuren i  
Hackebackeskogen. Forshaga Folkets hus, 15.00.

Måndag 10 april
Motionsträffar vid Kulturstigen, Mölnbacka, 
18.30. Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling 
vid Åna, Mölnbacka. 

Torsdag 13 april
Bio : Sameblod, Forshaga Folkets hus, 18.30.  
Seniorbio 14.00.

Söndag 16 april
Dans till Claes Lövgrens, Forshaga Folkets hus, 
20.00. Välkommen att dansa loss!

Måndag 17 april
Motionsträffar vid Kulturstigen, Mölnbacka, 
18.30. Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling 
vid Åna, Mölnbacka. 

Tisdag 18 april
Rymdvarelseverkstad, Forshaga bibliotek, 
11.00. Kom till biblioteket och skapa din egen 
rymdmask. I samarbete med Fridas dockteater. 
För barn från 6 år.  

Onsdag 19 april
Bio: A united kingdom, Forshaga Folkets hus, 
18.30.  Seniorbio 14.00.

Speldag, Forshaga bibliotek, 13.00 - 17.00. 
Utmana varandra i spel som Fia med knuff, Fyra 
i rad, Othello, med mera. Fina priser utlovas. 
För barn och vuxna i alla åldrar. 

Lördag 22 april
Premiär Friska Forshaga, Forshaga centrum. 
Häng med på stolpjakt! 

Dans till Kindbergs, Forshaga Folkets hus, 20.00. 
Välkommen att dansa loss!

Måndag 24 april
Motionsträffar vid Kulturstigen, Mölnbacka, 
18.30. Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling 
vid Åna, Mölnbacka. 

Torsdag 27 april
Bio : Prövningen, Forshaga Folkets hus, 18.30.  
Seniorbio 14.00.

Med reservation för ändringar
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Föreslå
evenemang
Har du ett evenemang som 
du vill tipsa om? Skicka in 
det till oss så hjälps vi åt 
att sprida allt spännande, 
viktigt och kul som händer 
i vår kommun! 

Använd formuläret 
på forshaga.se.

 

Åttonde upplagan - 100-talet knallar! 

Fredag 7 juli 10-18 
Lördag 8 juli 10-16

Välkomna att boka er försäljningsplats! 
Även ett utmärkt sätt att visa upp  
företaget eller föreningen. 

Söndag 30 april
Valborgsmässofirande, Övre Ulleruds  
hembygdsgård, 19.30.

Måndag 1 maj
Motionsträffar vid Kulturstigen, Mölnbacka, 
18.30. Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling 
vid Åna, Mölnbacka. 

Fredag 5 maj
Musikquiz, Forshaga Folkets hus, 19.00. 
Välkommen att tävla i musikfrågor!

Fotboll : Östra Deje IK - IFK Sunne U
Tallmovallen, 19.00. Fotboll division 7 norra.

Lördag 6 maj
Dans till Matz Bladhs, Forshaga Folkets hus, 
20.00. Välkommen att dansa loss!

Måndag 8 maj
Motionsträffar vid Kulturstigen, Mölnbacka, 
18.30. Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling 
vid Åna, Mölnbacka. 

Söndag 14 maj
Sisuterrängen, SISU-gården, 11.00.  
Löpning i terräng och naturskön miljö. 

Bilbingo, premiär! Tallmovallen, 15.00. 

Måndag 15 maj
Motionsträffar vid Kulturstigen, Mölnbacka, 
18.30. Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling 
vid Åna, Mölnbacka. 

Fredag 19 maj
Fotboll : Östra Deje IK - Olsäters SK
Tallmovallen, 19.00. Fotboll division 7 norra. 

Lördag 20 maj
Friska Forshaga - kartsläpp Skived.
Häng med på stolpjakt! 

Söndag 21 maj
Hemträdgårdens dag, Forshaga Folkets park, 
10.00 - 14.00. Kom och frossa i alla vårens 
härliga växter. 

Måndag 22 maj
Motionsträffar vid Kulturstigen, Mölnbacka, 
18.30. Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling 
vid Åna, Mölnbacka. 

Lördag 27 maj
Musikquiz, Forshaga Folkets park, 18.00. 
Välkomna på Musikquiz i Forshagaparken!

Utflykt och vandring i Mölnbacka, Mölnbacka 
bygdegård, 10.00. Utflykt och vandring som 
avslutas med mat på något trevligt ställe. 

Söndag 28 maj
Bilbingo, Tallmovallen, 15.00. 

Måndag 29 maj
Motionsträffar vid Kulturstigen, Mölnbacka, 
18.30. Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling 
vid Åna, Mölnbacka. 

Fredag 2 juni
Fotboll : Östra Deje IK - Bergsängs BK
Tallmovallen, 19.00. Fotboll division 7 norra. 

Lördag 3 juni
Edebymarten, Övre Ulleruds hembygdsgård, 
10.00 - 16.00. Välkommen till en traditionsenlig 
marknad. 

Friska Forshaga kartsläpp Klippåsen, Deje.
Häng med på stolpjakt! 

Måndag 5 juni
Motionsträffar vid Kulturstigen, Mölnbacka, 
18.30. Gåing/jogging på Kulturstigen. Samling 
vid Åna, Mölnbacka.

Tisdag 6 juni
Traditionell tipspromenad,  
Mölnbacka bygdegård, 10.00. 

Onsdag 7 juni
Fjärilsexkursion, Mölnbacka, 17.30.  
Fjärilsexkursion vid Grôtta. 

25 maj 2017 klockan 10-15
Ängevi ishall, Forshaga

Forshagamässan
För femtonde året anordnas antik- 
och kuriosamässan i Ängevi ishall, 
Forshaga. Drygt 1100 besökare 
strosade runt bland antikt,  
kuriosa, samlarsaker, mynt, glas, 
porslin, figurner, böcker, leksaker, 
vykort, frimärken, vinyl och  
vintage förra året.


