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Vara lyfte skolan - eventet som gav eko

Snart dags för
kråkfågeljakt!
Under fyra helger i mars/april varje år får
de kommunala jägarna i uppdrag att skjuta
kråkfåglar i tätorterna. Kommunen har problem med vilda fåglar som av många anses
störande och därför anordnas denna årliga
jakt. I år kommer denna jakt att ske helgerna
v11-12 och v14-15 klockan 07.00-09.00.
Som fastighetsägare har man jakträtt på
sin fastighet fast man bor i en tätort. För
att skyttarna ska få skjuta på din fastighet
behöver ni därmed ge tillåtelse till skyttarna.
Detta gör ni genom att kontakta oss på
0512-310 53.

Lagmansgymnasiet lyfte skolan

Paddagogik i förskolan. Här visar barn och personal från Torsgårdens
förskola hur man kan använda sina ”paddor” (iPad surfplatta). Förre
skolchefen Lars Corné verkar gilla den nya tekniken.

Måndagen den 21 januari startade det stora skoluppropet i Vara med föresläsningar, seminarier, panelsamtal och - inte minst workshoppar där
elever och personal visade ett axplock av all den verksamhet som bedrivs
inom förskolan och skolan.

tag i utmaDet är mycket lättare att ta
r fira att vi
ningarna om man också få
t bra.
ef
faktiskt gör väldigt mycke
Nina Schmidt, bildningsch

— Vi är trötta på felletandet och en bakåtsträvande nationell skolpolitik.
Nu tar vi oss ton! Dessutom: I Vara är ingenting omöjligt, säger kommunens bildningschef Nina Schmidt.

Vara Lyfter Skolan på export
Efter eventet Vara Lyfter Skolan i Vara Konserthus och i Lagmansgymnasiets lokaler har man i andra delar av Sverige visat intresse för att importera
konceptet Vara Lyfter Skolan.
De runt 300 deltagarna under eventet kom från hela Sverige. Från Södertälje hade Staffan Olsson tagit sig och efter eventet kommenterade han på
Vara Lyfter Skolans facebooksida att han ska försöka skapa opinion för ett
liknande arbete i hemkommunen.

- Besöket i Vara har fått mig att tänka efter. För att förändra behövs ett
offensivt tänkande där det som fungerar bra blir utgångspunkten, inte det
som fallerar. För vem utvecklas i en organisation, i en familj eller i ett ungdomsgäng där brister ständigt påtalas, inte vad man är duktig på.

w Minska antalet fåglar genom att störa dem
precis innan de ska häcka. Det kan du göra
genom att täcka för skorstenar, nischer och
andra lämpliga häckningsplatser. Det brukar
fungera bra att täta med hönsnät. Ta så tidigt
som möjligt bort rester av bon från tidigare
häckningar.
w Sätt upp rovfågelsattrapper på husets tak.

Panel om framtidens skola
Vara Lyfter Skolan-eventet avslutades med ett panelsamtal om framtidens skola. Samtalet finns att se och höra via videotjänsten Bambuser.

- Jag vill få en opinion för en liknande tilldragelse hos oss, anpassad till
en 90 000-personerskommun. Attityder måste ändras, det positiva lyftas
fram. Det har Vara gjort. Att Vara eller inte Vara. Dagen har gett mig ett
svar. Som en del i detta arbete fick Staffan Olsson under veckan en insändare i ämnet publicerad i Länstidningen Södertälje (http://lt.se/asikter/
debatt/1.1952857-lamna-skyttegraven-for-skolornas-skull).

Tyvärr så är jakt ingen långsiktig lösning
eftersom det ständigt finns nya fåglar utanför
tätorterna som är redo att flytta in.
Ett mer långsiktigt sätt att lösa problemet är
att på olika sätt göra så att fåglarna inte trivs.
Här följer några olika förslag som har prövats
på olika platser, ibland med gott resultat,
ibland med inte lika gott resultat.
w Håll gårdar och grönytor rena från pinnar,
kvistar med mera. Fåglarna använder sådant
material för att bygga sina bon med.

I panelen deltog Utbildningsutskottet, Skolinspektionen, arbetstagarorganisationer, bloggare om skolan, en framtidsforskare samt Vara
kommuns bildningschef. Moderator Stig Roland Rask ledde panelen genom diskussioner om skolans framtid.– Hur får vi ungarna att
tycka att det är kul att gå till skolan och hänga på dörren? Det är en
av de viktigaste frågorna, enligt entreprenören och bloggaren Micke
Gunnarsson. Från Utbildningsutskottet deltog fem representanter
från olika partier.

w En allmän uppfattning är att många fåglar
skyr blå färg. Blå band kanske kan hjälp till
att hålla skator borta. Reflekterande remsor
kan ha samma effekt. De ger även ifrån sig
ljud när det blåser.
w Du kan använda ”ögonattrapper” och
skrämselballonger.
w Variera typen av skrämseltaktik eftersom
fåglarna vänjer sig efter ett tag.
w Sopkärl och papperskorgar ska vara försedda med lock och vara stängda så att fåglarna
inte kan dra ut innehållet.

Mer om Vara Lyfter Skolan på nästa sida4
Se den berörande filmen av Peter Isaksson på www.vara.se

Information om näringslivsutveckling

Tillsammans är man mindre ensam
Även om mycket av näringslivsarbetet under
hösten 2012 kom att handla om utlokaliseringar, varsel och sviktande arbetsmarknad
så är det viktigt att påminna sig om att motgångar också föder nya insikter och samarbeten. Genom att samordna och föra samtal
med olika lokala och regionala samhällsfunktioner med skilda uppdrag försöker vi förstå,
och inte sällan komma runt, en del av det
stuprörstänk som gör det svårt för en person
att gå från en sysselsättning till en annan.
Den varsel- och uppsägningsvåg som drabbar Vara kommun med omnejd innebär att
vi får ett stort överskott på vissa kompetenser
samtidigt som vi har ett stort underskott på
andra. En omställning i en sådan situation

vilar på möjligheten att kunna omskola sig,
oavsett när i livet, med en skälig försörjning.
Mycket av ansvaret för att göra det möjligt
ligger på statlig nivå. Det innebär inte att vi
på kommunnivå sitter med armarna i kors,
utan snarare att vi tillsammans med andra
försöker synliggöra trösklarna i omställningsarbetet och lyfta dessa till högre ort. Med
påtryckningar från Vara och Tibro kommuns
sida kommer inom en snar framtid en skrivelse att skickas från Skaraborgs kommunalförbund. Mottagaren är regeringen och buskapet är vänligt men bestämt.
Johanna Forslund Kullander
Näringslivschef, Vara kommun

Validering:

Vuxenutbildning

Vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de skaffat sig på olika sätt: i utbildning, på arbetsplats, i hem och föreningsliv för att ge några exempel. När en person
önskar utbilda sig vidare är det viktigt att utgå
från vad personen från början har med sig, så
att inte studietiden blir onödigt lång. För att
synliggöra befintlig kompetens finns möjlighet till validering.

Den formella vuxenutbildningen ska enligt
statens målsättning fungera som ett system
för vuxnas kontinuerliga utveckling och omställning utifrån varierande individuella behov.

För mer: http://www.valideringsinfo.se/ eller på http://
www.skolverket.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/
om-vuxenutbildning/validering

Nya företag - välkomna!
Jimmie Jonssons Åkeri AB – Åkeriverksamhet
n’Joy Nöje Sverige AB – Arrangera
konsertter, event, nöjesproduktion etc
Martins Bygg & Underhåll –
Byggnadsfirma, nybyggnation, renoveringar etc
Tores Byggtjänst Aktiebolag –
byggnadsrörelse
Stall Strandäng AB – Träning o
tävling m travhästar
Vara Dental AB – tandtekniska tjänster,
tillverkning bettskenor, tandproteser etc.
Team Eriksson Trotting AB – tränings- o tävlingsverksamhet m travhästar mm.
Tråvadfast AB – Äga o förvalta fastigheter
Binh Service – Hemhjälp, städning,
matlagning m m.
LowWeight Production i Vara
AB – tillverkning o försäljning av lätta byggelement
Boströms Kran AB – entreprenadarbete
m mobilkranar
G-Form Sweden AB – Distribution o
försäljning av sportartiklar

För mer: http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/
vuxenutbildning
Här hittar du vuxenutbildningar i Skaraborg:
Respektive kommuns hemsida samt på http://www.
yrkesutbildningskaraborg.se/

Vårens stormöten
på Vara kommun
Vårens stormöten på Vara kommun
7 februari kl 9-11
18 april kl 9-11
18 juni kl 9-11
Önskar du delta? Meddela johanna.
forslund-kullander@vara.se

Företagarfrukostar
Lumber & Karle: 8 februari, 8 mars,
12 april, 8 maj, 14 juni

ansvarig utgivare: Fredrik Nelander, tel: 0512-310 10, e-post: fredrik.nelander@vara.se

Företagen har tyckt till om
företagsklimatet i Vara
Vara Framåt är ett samlingsnamn på det samarbete mellan
olika kommunala, regionala och privata aktörer som Vara
kommun startade i samband med utlokaliseringsbeslutet av
Asko Appliances AB sommaren 2012.

Vad innebär Vara Framåt rent konkret?

Det innebär att kommunen sedan augusti
2012 kontinuerligt sammankallat en rad
olika aktörer* för att dels ge information om
vad kommunen gör med anledning av utlokaliseringsbeslutet av ASKO Appliances AB
och dels lyssnar in vad andra aktörer gör.

Vad kan Vara Framåt göra för den
som varslats eller blivit uppsagd?

Generellt kan kommunen i samarbete med
andra samordna insatser och utbyta erfarenheter för att alla inblandade på bästa sätt ska
kunna rusta sig för att så många som möjligt
av de som är uppsagda ska få så bra information som möjligt för att komma vidare.

Kommer Vara Framåt att lösa allt åt
alla som blir uppsagda eller varslade?
Sannolikt inte. Men förhoppningen är att
det samordningsinitiativ som tagits av Vara
kommun åtminstone ska underlätta för den
som sagts upp/varslats att få svar på många
av de frågor och funderingar som kan uppkomma mellan nuvarande anställning och
en ny sysselsättning.
*Exempel på aktörer: Unionen Skaraborg , If Metall/
If Metalls A-kassa, Folksam, Skara Kommun (inkl Lärcenter), Vara Kommun (inkl Lärcenter, Omsorgen, HR,
Måltidscentrum, Kultur Vara), Lidköpings Kommun (inkl
Campus Lidköping), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, CSN, Nyföretagarcentrum, Skatteverket (betr.
nyföretagande), Trygghetsrådet, Vara Folkhögskola ,
Campus Lidköping, Vuxenutbildningen Skaraborg, Kompetensforum Skaraborg, Högskolan i Väst, Högskolan
i Skövde, Teknikföretagens samarbetsgrupp, IDC, Företagarna, Svenska Kyrkan, Lernia, Konsumentvägledare,
Nordea, Sparbanken Skaraborg, Direktförsäljning, Lumber & Karle, Omställningskontoret+, ABF m fl.

Vad händer?

Under våren kommer Vara kommun stå värd
för tre stormöten i syfte att samordna insatser från olika aktörer i omställningsarbetet
efter Asko Appliances utlokaliseringsbeslut.
Utöver det står ärendet kvar som stående
punkt på Kommunstyrelsens arbetsutskott,
vilket innebär att politikerna löpande hålls
informerade om nuläget i omställningsarbetet. Vidare har en särskild grupp med representanter från kommunen, regionen, utbildningsväsendet och arbetsförmedlingen satts
samman för att hitta kortare vägar i omställningen från ett arbete till ett annat genom
exempelvis validering och samordning av
vuxenutbildning.

Den 28 januari 2013 presenterade Svenskt Näringsliv svaren från den senaste enkätundersökningen av det lokala företagsklimatet.
Totalt 31 000 företagare har satt betyg på sina
respektive hemkommuners företagsklimat. På en
betygskala från 1 (Dåligt) till 6 (Utmärkt) gav företagarna i Vara det lokala företagsklimatet betyget 3,9, vilket är en förbättring jämfört med året
innan då betyget landade på 3,7.
Vara ligger emellertid över Sverigesnittet som
landade på 3,3 och under toppkommunen Trosa
som av sina företagare fick betyget 4,5. Störst förbättringspotential ser företagarna i Vara beträffande kommunens 1) tele- och IT-nät, 2) Vägnät,
tåg- och flygförbindelser samt 3) konkurrens från
kommunens verksamheter mot privata företag.
Politiker, allmänhet och medias attityder till företagande pekas ut som de främsta styrkorna. Den
totala rankingen som utöver företagarenkäten
även väger in ett basblock med sex olika statistikfaktorer presenteras den 23 april 2013.
För mer om enkätundersökningen:
www.foretagsklimat.se . För Vara kommuns
resultat: www.foretagsklimat.se/vara .
Kommunrankingen är viktig för
kommunens näringslivsarbete
En årlig förbättrad placering på Svenskt Näringslivs kommunranking över det lokala företagsklimatet är ett av målen för kommunens arbete
med näringsliv och tillväxt. Företagarnas enkätsvar är därför både viktiga och informativa för
kommunens näringslivsarbete.
Betygsskala för kommunrankingen
Dåligt = 		
Inte helt godtagbart =
Godtagbart = 		
Bra = 			
Mycket bra = 		
Utmärkt = 		

Redaktör: Christina Norlin, tel: 0512-310 22, e-post: christina.norlin@vara.se
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Vara föreläste på skolkonferens på Chalmers

Det händer i Vara kommun!
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Med reservation för ändringar i programmet, tider etc.

mars
Roffe Wikström. Vara Konserthus kl 21:00.
lördag
2
Familjelördag. De tre trollproven, fr 3 år, musikteater. Vara
		
Konserthus kl 11:00 och 12:30. Drillar och draköron, Jönkö		
pings Sinfonietta, kl 14:00.
lördag
2
Petra Marklund. Inferno. Vara Konserthus kl 20:00.
lördag
2
Konstutställning, Ulla Taflin. Biblioteket Vara, t o m 20 mars.
måndag 4
Señorita Julia. Flamenco på liv och död. Vara Konserthus kl
		
19:30. En tolkning av Strindbergs Fröken Julie.
onsdag
6
Smokie. Äntligen här igen! Vara Konserthus kl 19:30.
torsdag 7
Patrik Jablonski. Svensk världspianist. Vara Konserthus kl
		
19:00. Program: Mozart, Chopin, Debussy, Gershwin m m.
torsdag 7
Forskarservice. Biblioteket Vara, kl 17-19.
fredag
8
Babben Larsson. Smällar man får ta. Vara Konserthus kl 21:00.
lördag
9
Måns Möller. Jävla pajas - det här skojar du inte bort. Vara
		
Konserthus kl 19:30.
lö-sö
9-10
SM-final i bowling. 3-mannalag, Lumber & Karle, Kvänum.
söndag 10
Hjalmars kafferep. Peter Flack & Co intar Vara med skratt
		och musik. Vara Konserthus kl 18:30.
tisdag
12
Nelson Mandela & Aung San Suu Kui - ett samtal om demo		
krati och mänskliga rättigheter. Godtemplargården Vara kl 19.
onsdag 13
Konstföreläsning. Godtemplargården Vara kl 18:30.
torsdag 14
Maria Schneider & Norrbotten Big Band. Drömmande
		vacker jazzmusik.Vara Konserthus kl 19:30.
torsdag 14
Sång och musik-Maj Boman. Conventus kl 16-20.
torsdag 14
Efterrätten. Hattar och kravatter. Biblioteket Vara kl 14:30.
fredag
15
Göteborgs Symfoniker. Med trumpetvirtousen Håkan 		
		Hardenberger. Vara Konserthus kl 19:00.
söndag 17
Dan Hylander & Orkester. Den försenade mannen. Vara
		
Konserthus kl 19:00.
måndag 18
Vykort fr Vara. Jerker Pettersson visar vykort, Vara förs hem kl 19.
tisdag
19
Ta Vara På-föreläsning, Tommy Svensson. Sparbankens hörsal kl 19.
onsdag 20
Pugh Rogefeldt. Vara Konserthus kl 19:30.
torsdag 21
Eskaer Trio. Gränsöverskridande musikupplevelse. Vara
		
Konserthus kl 19:00.
torsdag 21
Påskpyssel. Conventus, kl 16-20.
fredag
22
Torsson. Hälsningar från Ledighetskommittén. Vara Kon		
serthus kl 20:00.
lördag 23
Night of Queen - Keep yourself alive. Johan Boding, Night
		
of Queen-band & Choir & Erik R Vara Konserthus kl 19:00.
söndag 24
Night of Queen - Keep yourself alive. Johan Boding, Night
		
of Queen-band & Choir & Erik R Vara Konserthus kl 18:00.
tisdag
26
Ted Gärdestads underbara sånger. Solutgång. Vara Konsert		
hus kl 12:30 & 16:00.
tisdag
26
Ryska Arméns kör. Äkta rysk tradition. Kör, balett och 		
		
orkester från Sankt Petersburg. Vara Konserthus kl 19:30.
onsdag 27
Skådespelarliv. En teaterföreställning om teatern, Sandra
		
Malmquist, Iwa Boman. Vara Konserthus kl 19:30.
torsdag 28
Samkväm. Conventus, kl 16-20.
fredag

Vill du göra
skillnad och finnas där
för någon annan?
Varas Leankoordinator Christina Dahlberg t v, och Madelen
Ahlberg från Torsgårdens förskola

”Ta bort slöserier i skolan med hjälp av Lean”
Under Rikskonferens Bättre skola - systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola föreläste Vara kommuns leankoordinator Christina Dahlberg och Madelen Ahlberg som arbetar
på Torsgårdens förskola.
De två föreläset under rubriken ”Ta bort slöserier i skolan
med hjälp av Lean”. Det var SIQ och Skolverket som bjöd in
till Rikskonferensen som hölls på Chalmers i Göteborg den
23-24 januari.

Vara kommun söker personer som kan tänka sig förtroendeuppdrag för att hjälpa andra som behöver en
extra resurs i sina liv. Det finns vuxna och barn i Vara
kommun som behöver en vän eller en förstående och
klok person i deras liv. Individ- och familjeomsorgen
kan ge folk uppdrag att vara ett stöd för personer i utsatta livssituationer och vi söker alltid nya människor
som på sin fritid kan finnas där för en annan. Uppdragen kan se mycket olika ut beroende på behoven.
Om du är sugen på att veta mer eller om du bestämt
dig för att du vill bli en resursperson i Vara kommun
är du välkommen att kontakta mig, Ann Shrimpton,
på något av följande sätt:
Tel direktnummer: 0512-313 29
Tel till receptionen socialtjänsten: 0512-312 37
E-post: ann.shrimpton@vara.se
Brev: Vara kommun IFO, Ann Shrimpton, 534 81

VARA

Lyckat möte om Varas
framtid

Besöksadress: Vårdcentrum,

gatan 46 i Vara.

socialtjänsten, Allé-

Kampen för demokrati och mänskliga
rättigheter
Fr v: Carolina Thede, Sivan Johansson, Niklas Johansson,
Sofia Johansson, Cindy Liedberg

Över 50 personer deltog i Lyskraft Varas stormöte under tisdagen den 29 januari och stämningen var mycket god. Programmet innehöll en föreläsning om handelstrender som påverkar
Vara, information om Lyskraft Varas framtid och workshops
kring förändringar av Stora Torget.

Aung San Suu Kyi & Nelson Mandela - ett samtal om
demokrati, mänskliga rättigheter i Burma och Sydafrika. Lyssna på författarna/reportrarna Jesper Bengtsson och Vincent Dahlbäck som samtalar utifrån sina
böcker, ”En kamp för frihet. Aung San Suu Kyi” och
”Middagar med Nelson Mandela”.
Samtalsledare: Christer El-Mochantef.
Tisdagen 12 mars, Godtemplargården Vara, kl 19:00.

- Det är roligt att så många vill engagera sig i Varas utveckling,
det bådar gott för framtiden säger Lyskraft Varas projektledare
Ted Isaksson.
- Framöver kommer fler att ges möjlighet att vara med och stärka Varas attraktionskraft. Att fånga upp eldsjälar och samarbeta
är viktiga delar i arbetet med att skapa en attraktiv stad och
är grundbulten i den nya modellen. Henrik Westin från HUIresearch berättade om handelstrender och gav en mycket spännande presentation kring hur utvecklingen ser ut i kommunen
och vilka utmaningar och möjligheter som finns framöver.
Bland annat diskuterades E-handel och trenden att sälja ”mjuka” tjänster i samband med detaljhandel, till exempel färdigpackade matkassar. Stormötet handlade också om utvecklingen
av torget. Det kom många kloka synpunkter kring vad man bör
ha i åtanke vid planeringen och flera olika idéer diskuterades i
mindre grupper.
- Det var en väldigt god diskussion som lyfte många intressanta
aspekter, säger Ted Isaksson.Under mötet framhölls bland annat
kopplingen till Badhusparken och Badhusparkens framtid som
viktiga delar att ha med i en förändring av torget.

Nästan 13 miljoner
till Vara
Enligt ett förslag från Finansdepartementet kan Vara
få 12,9 miljoner kr i ökat skatteutjämningsbidrag.
Målet med utjämningsbidraget är att skapa likvärdiga
ekonomiska förutsättningar i hela landet.
Bland de kommuner som får det bättre finns små och
stora kommuner, i glesbygd och tätort, spridda över
hela Sverige.
Förslaget förväntas beslutas i riksdagen i höst, då AXET
återkommer med en redogörelse för vad politikerna vill
göra med de eventuella nästan 13 miljonerna.

1

april
Identitet. Av Art of Spectra och lokala ungdomar. Vara 		
Konserthus kl 19:30.
torsdag 4
Mikael Wiehe. En gammal man. Vara Konserthus kl 19:30.
torsdag 4
Forskarservice. Biblioteket Vara, kl 17-19.
fredag
5
Amanda Jenssen. Hymns for the haunted. Vara Konserthus 19:30
lördag
6
University of Gothenburg Symphony Orchestra. Vara Kon		
serthus kl 16:00.
lördag
6
Konstutställning. Biblioteket Vara, t o m 24 april.
söndag
7
Jill Johnson. A woman can change her mind. Vara Konsert		
hus kl 19:30.
måndag 8
Så kan det Vara! Anna-Lena, Peter, Kenneth, Börje & gäster.
		Vara Konserthus kl 19:00.
måndag 8
Kulturråd. Bygdegården Norra Vånga, kl 18:30.
torsdag 11
Anders Berglund med Lasse Holm. Vara Konserthus kl 19:30.
torsdag 11
Scrapbooking. Conventus kl 16-20.
torsdag 11
Efterrätten. Ove Branell. Biblioteket Vara, kl 14:30.
fredag
12
Marika Carlsson. En negers uppväxt. Vara Konserthus kl 19:30.
lördag 13
Lasse Berghagen. Vara Konserthus kl 14:30 & 19:30.
söndag 14
Caecilie Norby, Rigmor Gustafsson & Bohuslän Big Band.
		Jazz divas. Vara Konserthus kl 19:30.
måndag 15
Jag ringer mina bröder. Ny pjäs av Jonas Hasse Khemiri.
		Vara Konserthus kl 19:30.
tisdag
16
Ta Vara På-föreläsning, Andreas Ljung, Sparbankens hörsal kl 19.
onsdag 17
Göteborg Wind Orchestra. Vara Konserthus kl 19:30.
fredag
19
Hanna Hedlund Vara Konserthus kl 19:30.
lördag 20
Norrköpings Symfoniorkester. Vara Konserthus kl 16:00.
onsdag 24
My life. Teater med barn och ungdomar från Nairobi, 		
		Kenya. Vara Konserthus kl 19:30.
torsdag 25
Efterrätten. Kerstin Fondberg. Biblioteket Vara, kl 14:30.
fredag
26
Jimmy Z & Slidin´Slim. Vara Konserthus kl 21:00.
lördag 27
Familjelördag. ”Ture blåser bort”, Vara Konserthus kl 11:00
		
& 12:30, Zillah & Totte, kl 14:00.
lördag 27
Hardcore Superstar. Vara Konserthus kl 22:00.
tisdag
30
Valborgsmässofirande. Helås, Oltorp, Arentorp, Jung, Vara,
		Humlaledet.
tisdag

2

		

Anmäl de uppgifter du vill ha med i Evenemangskalendern till:
evenemang Sefik Ahmetbasic, tel 0512-311 15 & Kerstin Jonsson, tel 0512- 311 13
konserthuset tel 0512-313 71 kl 13-18
utställningar Birgitta Hansson 0512-311 55

Text och foto: Stina Arvidsson, praktikant

För fullständig information se www.vara.se och www.varakonserthus.se
För ev feltryck ansvaras ej.

Öppna dörrar med konstvernissage
Mellan den 21 och 25 januari öppnade skolorna i Vara
kommun upp sina dörrar. Föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, vänner, ja den som ville, kunde då besöka
skolorna. I Kvänum bjöds det på vernissage.

Idrottshallen på Nästegårdsskolan i Kvänum fylldes med såväl spännande konstverk som spända barn och vuxna när det
bjöds in till vernissage under tisdagen den 22 januari. Det var
resultatet av projektet Skapande Skola som visades upp.

– Det har varit kul, men lite jobbigt att tälja, säger Elvira.
Cornelia och Elvira hade båda två skapat konstverk som föreställde bowlingklot. Jennies föreställde ett jordklot.
– Det roligaste var att pröva olika verktyg som till exempel såg
och yxa, tycker Jennie.

Skapande Skola är ett projekt där låg- och mellanstadieelever
på Nästegårdsskolan har fått skapa modeller och förslag till en
eventuell kulturstig längs med ån i Kvänum. Till sin hjälp har
barnen haft konstnärerna Martin Hansson och Karl Chilcott.
– Vi gick ut på plats till ån och med en gång kom eleverna på
idéer, säger Martin Hansson.
Tre av eleverna som stolt visade upp sina konstverk var Cornelia, Elvira och Jennie. De var alla väldigt nöjda med projektet
och ville gärna göra om det.

Barn från Torsgårdens förskola visade hur de jobbar med surfplattor

Vara visade verksamhet
Cornelia, Elvira och Jennie var nöjda konstnärer

Förskolan med en egen spaavdelning
På förskoleavdelningen Tussilagon i Kvänum får barnen gå på
spa. Då tänds doftljus, avslappnande musik spelas och ljumma
fotbad tappas upp. Till grund för besöket ligger Skolverkets läroplan för förskolan. Där står det att förskolan ska sträva efter
att utveckla barnens förståelse för vikten av att värna om sin
hälsa och sitt välbefinnande.

– För att det är skönt. Massage är bra, allt är bra, säger hon.
Albin 6 år håller med Elin om att allt är bra, men han vet vad
han tycker mest om. – Fotbad är bäst, säger han.

gårdsskolans förberedelseklass för
nysvenskar och hur de arbetar med
språkundervisningen.

En workshop gick under namnet

Med under workshoppen fanns också flera modersmålslärare och elever
och de var alla nöjda med hur undervisningen ser ut.

Paddagogik i förskolan.

Här visade Torsgårdens förskola upp
hur de arbetar med surfplattor. På
plats fanns fyra- och femåringar som
flitigt arbetade med varsin surfplatta.
– Barnen lär sig när de jobbar med
plattorna. Vi har en app med matematik och vi ser att de lär sig av den,
säger Josefine Örth, en av förskolepedagogerna på plats.

Idén till att öppna ett spa kom när förskolan läste om Barbafamiljen. Varje familjemedlem hade olika egenskaper som passade in på olika delar av läroplanens mål. Barbafin var karaktären
som inspirerade spaöppnandet.
– Alla går på spa. I början var några lite tveksamma, men det
var nog mest för att de inte visste vad ett spa var för något, säger
Anita Gidstedt, förskolelärare på Tussilagon.
Elin 6 år hade ett enkelt och bra svar på varför hon tycker om
att besöka Barbafins spa:

Eventet Vara Lyfter Skolan lockade
hundratals personer från hela Sverige.
Under eftermiddagen hade de möjligheten att besöka flera olika workshoppar. Här visade seminarieledarna
upp det arbete som bedrivs varje dag i
skolans olika verksamheter.

Elin och Albin njuter av ett fotbad

På workshoppen Nysvenska
pärlor berättade Monica Tunared
och Marita Gustavsson om Näste-

– Vi jobbar med basen i svenska,
mycket med ord som finns i elevernas
omgivning, säger Monica Tunared.

Helena Torsell, internationell samordnare i Vara kommun, och Evacaisa Arvidsson, lärare på Nästegårdsskolan, berättade om hur man kan
söka pengar till olika internationella projekt. Evacaisa Arvidsson delade också med sig av sina erfarenheter av projekt hon deltagit i.

