Vägen framåt ser olika ut – men den finns för alla
Kungsör har en helt nystartad gymna- I klassrummet sorlar det på svenska,
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Ämnena som eleverna läser är givetvis
- Det är en fantastisk tillgång att vi har
svenska, men också engelska, matematik dessa tre medarbetare, säger Kristin. Våra Målmedvetna framtidsplaner
och SO (samhällskunskap, historia, geografi elever har vitt skilda erfarenheter, vissa har Liza, Danny och Yonas utstrålar entuoch religion). Planer finns även på under- aldrig tidigare gått i skolan, andra har siasm och målmedvetenhet när Komvisning i idrott, bild och musik.
pluggat i många år. Vissa pratar ytterst lite munkontakt frågar om framtiden.
- Att hitta lärare har fungerat bra, berättar svenska medan andra lärt sig språket snabrektor Kristin Fernerud. Vi har tillfälligt an- bare. Då är det värdefullt att ha assistenter Liza, med en syrisk lärarexamen och flera
ställt pensionerade lärare medan rekrytering som själva pratar elevernas språk. Och att års erfarenhet som engelsklärare i Syrien,
pågått. Och så har vi haft turen att bland även ha en utbildad engelsklärare med har resan klar för sig. Först siktar hon på
att slutföra sin ULV (Utländska lärares vivåra SFI-elever hitta både engelsklärare och arabiska som modersmål, det är guld värt!
dareutbildning). Därefter ska hon göra en
studiehandledare.
prövning av de pedagogiska kunskaperna
(validering) för att nå målet – en svensk
lärarlegitimation.
Danny, som under sina år i Syrien genomfört sex års ekonomistudier på universitetsnivå, vill fortsätta på den inslagna
banan. Tanken på fortsatta högskolestudier i ekonomi är ytterst verklig.
Slutligen Yonas med den brokigaste bakgrunden av de tre, från militär till servitör,
och här i Sverige utbildad busschaufför.
Yonas har drömmen om att bli trafiklärare
och öppna trafikskola.
Detta är inga orealistiska planer för någon – det är känslan som dröjer sig kvar
efter detta möte.
Kunskapstörsten är stor, språkkunskaper är så viktigt. På bilden syns bland annat Liza, lärare i engelska och Danny,
studiehandledare.

Polisen och kommunen i tryggt samarbete
När Kommunkontakt skrivs så håller
kommunens och polisens medborgardialoger på att avslutas. Dessa har hållits på olika platser och det har även
funnits en webbenkät att fylla i. Materialet ska sammanställas och sedan är
det dags att avge medborgarlöften.

Trygghetsvandring i Valskog på gång

Medborgardialogerna har haft fokus på trafiksituationen i Kungsör och på hur det
drogförebyggande arbetet mot ungdomarna
ska gå till. I mars kommer det material som
kommit in att sammanställas. Därefter ska
kommunen och polisen ta fram så kallade
medborgarlöften med tillhörande åtgärder
som ska genomföras under året.

Den första trygghetsvandringen kommer
att ske i Valskog den 11 maj. Syftet med
vandringen är att identifiera mindre och mer
trygga platser, dela tankar och synpunkter,
sprida information och diskutera idéer. Mer
information om detaljerna kring vandringen kommer att annonseras bland annat
på kommunens webbplats och i lokal media.

Medborgarlöftena är inte det enda som är
på gång inom området trygghet. Nu planeras det även för trygghetsvandringar. Vandringarna är en del i kommunens trygghetsarbete och polisens brottsförebyggande arbete.

Sommarjobb i kommunen
Du som är undersköterska, vårdare, skötare eller personlig assistent kan söka
sommarvikariat inom vård och omsorg.
Även andra verksamheter inom kommunen söker sommarvikarier. Mer information om var vikariaten finns hittar du på
kungsor.se/ledigajobb. Senast den
31 mars vill vi ha din ansökan.
Precis som förut ordnar kommunen också feriepraktik för ungdomar som gått
ut första året på gymnasiet (födda 1999).
Det finns tre perioder att välja mellan.
Du får själv komma med förslag på var
du vill ha din praktikplats. Mer information finns på kungsor.se och senast
1 april behöver vi din ansökan. Lycka till!

