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Foto: Sara Önnebo

Fin men
ovanlig
sommar!
Jag hoppas ni haft en härlig sommar.
Visst har den varit annorlunda och
många har säkerligen fått bekräftat
att Vellinge, Skåne och Sverige är
underbart vackert och fantastiskt.
Tack till er alla för att vi hjälps åt att
hålla avstånd och visa respekt.
Många har hittat bra och fungerande
sätt som vi fortsätter med även resten av året. Det gäller oss alla –
arbetsgivare, föreningar, verksamheter och privatpersoner.
Eva Lundbladh på Vellinge Direkt ansvarar för arbetet med ”En väg in” till kommunen.

Skolorna har startat och arbetet
runt om i kommunen rullar på.
Bäckatorget och ny busshållplats ska
färdigställas (till hösten även planteringarna), temalekplats i Hököpinge
byggs. Norra infarten ska komma
igång, projektering av nya skolor i
Hököpinge och Höllviken pågår för
fullt, ny utemiljö på Framtidskompassen i V. Ingelstad byggs, tryggare
och säkrare gång- och cykelväg
längs Falsterbovägen mellan Skanör
och Falsterbo ska anläggas och under hösten kommer två lekplatser i
Skanör få ett rejält ansiktslyft.
Det finns så mycket att se fram
emot trots att en hel del inte är
som vanligt och trots att aktiviteter
och arrangemang tvingas ställas in.
Ta hand om dig och varandra!
Vi hörs och ses – till dess ha det
bäst!
Carina Wutzler (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Vellinge Direkt
– här får du alltid svar
Vellinge Direkt är kommunens kundtjänst och fungerar enligt principen ”En väg in” med ett gemensamt telefonnummer och e-postadress
till hela kommunen. Här kan du få rådgivning om allt från skola och
YnUGWLOOERHQGHRFKWUDÀN

– Den här tjänsten infördes 2008 för att
göra det lättare att komma i kontakt
med kommunen, berättar Eva Lundbladh, enhetschef för Vellinge Direkt.
Under många år hanterade vi ca 600
samtal per dag. På senare år har vi förbättrat kommunens hemsida och infört
digitala tjänster, vilket har minskat antalet samtal med drygt 30 procent.
5HGDQLGDJÀQQVHWWVWRUWXWEXGDY
e-tjänster som ständigt utvecklas för att
göra dem mer användarvänliga och effektiva. Samtidigt uppdateras Vellinge.se
kontinuerligt för att det ska vara enkelt
att få tillgång till aktuell information.
Tanken är att du som medborgare eller
företagare själv ska kunna hitta svaren
på dina frågor så att du inte är beroende
av kundtjänstens öppettider. Ledorden
är ”digitalt först” och kommunvägledarna hjälper de som kontaktar kommunen
att navigera på Vellinge.se.
– Hos Vellinge Direkt ska du alltid få
ett proffsigt och trevligt bemötande.
Våra medarbetare är kunniga och väg-

leder i kommunens alla frågor. Vi som
arbetar i kundtjänst bevakar medborgarnas intressen genom att dagligen ”ta
tempen” på läget i kommunen. Vi är
ofta först med att veta när något händer
och vi har en nära dialog med verksamheterna.
År 2013 vann Vellinge Direkt pris
för Sveriges bästa medborgarservice där
granskningen bland annat inkluderade
tillgänglighet, kompetens och bemötande. I höst kommer en ny undersökning
att genomföras på förfrågningar som
spänner över alla kommunens verksamheter.
– Vi håller oss ständigt à jour med
vad som är på gång och har regelbundna avstämningar med alla verksamheter
för att kundtjänst ska vara väl insatta i
vad som händer i kommunen. Vi satsar
på att bli bäst i Sverige igen, säger Eva
Lundbladh.
Kontakta Vellinge Direkt på telefon:
040-42 50 00 eller e-post: vellinge.kommun@vellinge.se.
Text: Sara Önnebo

Unikt uppdrag för bästa möjliga
livskvalitet även i framtiden
Uppdrag Framtidssäkrad välfärd i Vellinge 2020-2030
klubbades igenom vid kommunfullmäktige förra
hösten och arbetet med att utforma en handlingsplan
tog fart i början av året. Projektledare Thomas Jarbo
sammanfattar projektets utmaningar, målsättning
och insikter.

'HQGHPRJUDÀVNDXWYHFNOLQJHQL6YHULge och runt om i världen är en åldrande
befolkning och färre antal personer i
yrkesverksam ålder som betalar skatt.
Detta sätter stora krav på kommuner
när det gäller att leverera välfärd i samma utsträckning och med samma kvalitet som idag. Tack vare en sund ekonomi och hög kompetens är Vellinge
kommun väl rustad att möta morgondagens utmaningar – och uppdrag Framtidssäkrad välfärd är ett sätt att rusta oss
för framtiden.
– För att få till förändring i stora
organisationer måste man sortera de
frågor som ska lösas utifrån svårighetsgrad, det vill säga enkla, komplicerade
och komplexa. Vi började därför processen i vintras med en gemensam inspirationsdag på temat Att leda i komplexitet, berättar Thomas Jarbo.
Projektet är nu inne i den så kallade
upptäckarfasen då man arbetar proaktivt utifrån olika teman med
workshops, samtal och intervjuer för
att ta fram olika förslag.
– I det här skedet har det varit viktigt för oss att höja taket och inte undvika idéer som kan kännas ofärdiga
eller utanför boxen, förklarar Thomas
Jarbo. Efter sommaren kommer styrgruppen, som består av både tjänstemän och politiker, att fortsätta processen genom att granska inkomna förslag
och fokusera på de idéer som har störst
potential.
För att framtidsäkra utbildning och
äldreomsorg krävs både nya arbetssätt
och andra arbetsmetoder. Uppdraget
omfattar lokalförsörjning, verksamhetsutveckling och ekonomi. Hittills har ett
hundratal genomförbara förslag presenterats.

– Vi kommer att anlägga ett ekonomiskt perspektiv för att hitta guldkornen i idébanken. Det verkar till exempel
ÀQQDVJRGDP|MOLJKHWHUI|U|NDGJUDG
av samlokalisering där de positiva effekterna skulle vara både sociala och ekonomiska. Det handlar dels om att komPXQHQVORNDOHUDQYlQGVÁHUWLPPDUSHU
dygn, dels om att verksamheter kan
mötas och bidra med ömsesidig verksamhetsutveckling.
Några av de tongivande framtidstrenderna som projektgruppen tar hänsyn
till är en ökad grad av individualisering,
ett större hållbarhetstänk och utveckling
av innovativ teknologi. I ett alltmer digitaliserat och automatiserat samhälle har
rätt implementerad välfärdsteknik potential att frigöra resurser samtidigt som
kvaliteten i omsorgen ökar.
– Det är ett unikt uppdrag som har
engagerat många medarbetare. Vi måste

Rätt använd välfärdsteknik ökar kvaliteten i
omsorgen, säger Thomas Jarbo.

hitta konkreta lösningar på ett abstrakt
problem vilket har lett till en bättre
övergripande kunskap om djupet i kommunens verksamheter. Alla som är inblandade i projektet drivs av en gemensam ambition: Att möta framtidens
välfärdsbehov med en modern och effektiv organisation, avslutar Thomas
Jarbo.
Uppdrag Framtidssäkrad välfärd i
Vellinge 2020-2030 genomförs under
2020 och en handlingsplan kommer att
presenteras i slutet av året.
Text och foto: Sara Önnebo

Få SMS vid kris och
större störningar

Vem blir Årets
medarbetare?

Du som bor i kommunen har möjlighet
att få SMS-avisering vid kris eller större
störningar i kommunens service. Är du
skriven på en adress i Vellinge kommun
och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress så är du automatiskt registrerad för kommunens
SMS-utskick.
'HWÀQQVDYROLNDDQOHGQLQJDUYLVVD
mobilnummer som inte hämtas upp
automatiskt. Vi rekommenderar därför
DWWGXNRQWUROOHUDUDWWGLWWQXPPHUÀQQV
registrerat. Detta gör du enkelt på Vellinge.se/sms. Samma länk gäller om du
av någon anledning vill avregistrera dig.

Har du haft kontakt med någon kommunanställd som du tycker förtjänar att
bli särskilt uppmärksammad? Då kan du
nominera personen till utmärkelsen
Årets medarbetare i Vellinge kommun.
Vinnaren får, förutom äran, ett stipendium på 10 000 kronor.
Nominerar gör du senast 9 oktober
via e-post: aretsmedarbetare@vellinge.
se eller via ett formulär på Vellinge.se.
Ange namn på personen du vill nominera, arbetsplats och motivering. Den
nominerade måste vara tillsvidareanställd i kommunen.
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Feriearbetare i Vellinge
sommaren 2020
När sommaren är slut
kommer handledarna
Erik Prawitz, Sandra
Åhman, Tomas Dalgart
att tillsammans ha handlett 80 feriepraktiserande
ungdomar i Vellinge
kommun. Totalt har 140
ungdomar feriepraktik
under sommaren.

Erik, Sandra och Tomas har handlett Vellinges ferierarbetare på ansvarsfullt avstånd i
sommar.

D

e berättar att jobbet som feriepraktikant är utmanande på
många sätt och att det varit
avgörande hur man tar sig an nya utmaningar. Ungdomarna har behövt vara
ÁH[LEODLVLQDPRELODWHDPVRPSDWUXOOHrat hela kommunen och de har fått
många nya arbetslivserfarenheter. Att
promenera utomhus större delen av dagen med ständigt växlande väder kräver
mycket av både kropp och psyke. Det
svetsar samman gruppen på ett särskilt
sätt och ger dem en gemensam upplevelse som kanske få andra fått denna
sommar.
Arbetsuppgifterna har inneburit allt
från skräpplockning till att göra skyddsförkläden eller spraymåla hopphagar.
– Vilken förmån att få vara del av att
barn får en roligare skolgård och att ge
vården material som de har brist på!
Samtidigt har det varit en utmaning för
oss handledare att hela tiden motivera
och inspirera om att deras insatser är
betydelsefulla för många, säger Sandra
Åhman.
– Detta är en fantastisk möjlighet
till inblick i arbetslivet och dess medoch motgångar. Jag minns ögonblicket
det klickade i ungdomarna att detta
4

inte bara är tre veckors tidsfördriv,
utan alla jobb är betydelsefulla. För
mig personligen ledde mitt första feriearbete till en fortsatt tjänst, vilket nu
hjälpt mig få en handledartjänst i Vellinge kommun. Förminska inga erfarenheter, du vet aldrig vart de leder
dig, säger Sandra.
Vad är en sommarvärd?
En sommarvärd är en av feriepraktikplatserna under sommaren och är ett
viktigt jobb i den pågående pandemin.
Sommarvärdarnas uppgifter innebar
bland annat att informera om att hålla
avstånd på stränderna, ge ut handsprit,
hålla Skåneleden ren och plocka skräp.
²9LKDUInWWÀQUHVSRQVIUnQDOOPlQheten som tycker det är bra att vi stått
på stränderna och att vi faktiskt gjort
skillnad, berättar Erik Prawitz.
Vår högsta prioritet var att folk skulle
känna sig trygga när de vistades på
stränderna. Vi svarade så gott vi kunde
SnGHIUnJRUVRPNRPLQIUnQQ\ÀNQD
personer som gick förbi våra stationer,
både om Covid-19/Corona, avstånd och
vad vi gör.
Vi träffade dagligen på turister och
kommuninvånare och ville att alla skul-

le känna att de blivit väl bemötta av
sommar värdarna.
Skräpplockningen är av stort fokus
då vi dagligen fyllde mellan 2 – 5 säckar
med skräp, både från stränder, Skåneleden och i Vellinge centrum. All hjälp
från allmänheten när det kommer till att
återvinna, slänga skräp i soptunnor och
hålla rent efter sig uppskattas.
Vad våra praktikanter lärt sig under
praktiken:
• skräpplockningen är otroligt viktig för
miljön då man inte tänker på konsekvenserna av plast, tuggummi, glas
och tobak som ligger på marken.
• jobbet innebär mycket ansvar då vi
informerar om att hålla avstånd och
att ge ut handsprit till människor för
att skydda både dem och andra.
• det är en pågående pandemi och det är
väldigt viktigt att vi tar den på allvar.
• arbeta i team och backa upp varandra
när man behöver hjälp.
– Jag är otroligt stolt över ungdomarna som har varit på praktik hos oss och
de gör ett fantastiskt jobb som påverkar
oss alla dagligen, avslutar Erik.
Gästskribenter: handledarna
Sandra Åhman och Erik Prawitz

Lokala karaktären viktig
när nya stationer byggs

Den nya busstationen vid Nyckelhålsparken ska inspireras av parkens lekfulla formspråk. Foto: Stefan Danielson

Arbetet med att planera och bygga kommunens nya busstationer utmed väg 100 och E6
SnJnUI|UIXOOW$PELWLRQHQlUDWWVNDSDSODWVI|UIUDPWLGHQVNROOHNWLYWUDÀNPHGVWDWLRner inspirerade av områdets lokala karaktär.

F

ram till år 2025 pågår en stor satsning med att uppdatera och bygga
nya busstationer för den kommande SkåneExpressen till Skanör. Den
första stationen, Vellinge ängar, är redan klar, och arbete pågår för fullt med
planering av tre helt nya stationer: Toppenområdet, Nyckelhålsparken och
Falsterbokanalen. Ombyggnad planeras
lYHQDYGHEHÀQWOLJDVWDWLRQHUQD6WRUYlgen, Hagarondellen och Skanör C. Stationerna ska hålla hög standard, vara
trevliga och trygga platser samt göra det
enkelt och bekvämt att byta från ett
WUDÀNVODJWLOOHWWDQQDW
Värna den lokala karaktären
Kommunens ambition är att bygga vidare på just den lokala karaktären och
LQVSLUHUDVDYYDGVRPÀQQVKlU(WW
exempel är det pågående arbetet med

utformningen av stationen vid Nyckelhålsparken.
Parkens formspråk andas och inspirerar till lek, sommar och bad. Stationen
och cykelparkeringarna kommer att
integreras så att parken fortsätter ner
mot havet.
Ett annat exempel är stationen vid
Hagarondellen. Här har idéerna runt
utformningen inte kommit lika långt,
utan en pågående detaljplan har fokuserat på att utreda vilka ytor som behövs.
Det är en plats med skogskänsla och
ambitionen är att skapa en station i
skogsmiljö. En utmaning är att behålla
skogskänslan och samtidigt skapa en
plats och station som känns trygg. En
lösning kan vara att arbeta lite extra
med belysningen och valet av växter när
man planterar nytt.

Fakta
Detta händer i stråket i höst
• Samråd och granskning kring vägnWJlUGHU 7UDÀNYHUNHW
• Projektering av Nyckelhålsparken,
Hagarondellen och Vellinge ängar
västra sidan
• Ombyggnad av station Skanör C

Text: Lisa Dieckhof
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Har du utmärkt dig inom något kulturellt område, som idrottsutövare eller
som ledare för en förening? Eller kanske
inom områdena miljö, arkitektur och
samhällsbyggnad? Då är du välkommen
att söka något av våra stipendier!
• Kulturutövare
• Idrottsutövare/lag
• Föreningsledare
• Samhällsbyggnad (även miljö och
arkitektur)
För att du ska vara aktuell som stipendiat ska du vara eller ha varit folkbokförd i Vellinge kommun, eller ha
någon annan anknytning hit. Ansökan
om stipendium, eller förslag på stipendiat, med motivering och kontaktuppgifter, ska senast den 1 oktober ha inkommit till kommunen via e-post:
vellinge.kommun@vellinge.se
eller via post till:
Vellinge kommun
235 81 Vellinge

Semesterkänsla året
om

Foto: Mostphotos.se

Vellinge kommun har under våren ansökt om EU-projektmedel genom
LEADER Söderslätt för lokalt ledd
utveckling av besöksnäringen.
LEADER är en metod som bygger på
samarbete, lokala initiativ och lokala
förutsättningar. Projektet kommer att
fokusera på digitalisering av turistinformation och ökad samverkan inom
besöksnäringen.
I väntan på besked om projektmedel
har kommunen tillsammans med representanter från besöksnäringen och ideella krafter lanserat kampanjsajten semesterkänsla.se.
– Vi ville komma igång så fort som
möjligt. Webbplatsen är en pilot som
lanserades i juni inför sommarsäsongen,
berättar Annica Carlstedt, näringslivs& turismchef i Vellinge kommun. På
VDMWHQNDQEHV|NDUHEODÀQQDLQVSLUDtion och information – på svenska och
engelska – kring boenden, mat och

Foto: Marina Stankovi

Dags att söka
stipendier för 2020!

Webbsidan Semesterkänsla.se är en plats
för inspiration för turister i Vellinge.

dryck, gårdsbutiker, konst, museer och
olika aktiviteter. Avslutningsvis säger
Annika: "Nu hoppas vi på positivt besked, så att vi till hösten kan ta ett helhetsgrepp."

Sundsgymnasiet
utökar med segling!
Vellinge kommun
inför sammanhållen
journal – för en tryggare vård
Sammanhållen journal innebär att
legitimerad personal på till exempel
sjukhus och vårdcentraler kan få tillgång till vissa delar av den journal
som Vellinge kommun dokumenterat
om dig, om du lämnat ditt samtycke.
Samtidigt kan legitimerad personal
inom vård och omsorg i Vellinge
kommun läsa vilken vård som dokumenterats i andra vårdgivares journaler. Syftet med sammanhållen journal
är att legitimerad personal som vårdar dig snabbt ska kunna ta del av
viktig information om dig som patient, så att du kan få en snabbare och
säkrare vård. Läs mer på Vellinge.se/
sammanhallenjournal
6

Höstterminen 2021 blir det möjligt för dig som seglar att söka till
Sundsgymnasiets nystartade seglingsinriktning! Sundsgymnasiet
har sedan tidigare två inriktningar inom Nationellt godkänd
idrottsutbildning (NIU) och kompletterar nu ridsport och golf
med segling. Det är en satsning
som Vellinge kommun gör tillsammans med Svenska seglarförbundet.

På Sundsgymnasiet kommer satsningen
att gälla segling med foilande båtar och
brädor. Det betyder att brädan eller båten ”svävar” ovanför ytan. Det är en
relativt ny seglingsform som väntas få
stor betydelse i framtiden då den blir en
OS-gren 2024.
Att seglarförbundet valde Sundsgymnasiet och Vellinge kommun är ingen
VOXPS+lUSn1lVHWÀQQVÀQDI|UXW-

sättningar för segling – det går alltid att
KLWWDYLQGSnQnJRQDYGHÀQDOnQJgrunda stränderna.
På Sundsgymnasiet har man lång
erfarenhet av att skapa goda förutsättningar för ungdomar som vill kombinera en elitsatsning med studier. Inom
NIU utövar man sin idrott på skoltid
och kurser inom tränings- och tävlingslära ingår. Idrottsutbildningen kombineras med ekonomi- eller naturvetenskapsprogrammet och du får en
fullständig gymnasieexamen.
Om du är intresserad av att söka till
seglingsinriktningen inför hösten 2021
kan du läsa mer om programmet på
Sundsgymnasiets hemsida. Där hittar
du information om när du ska ansöka
och hur urvalet går till. Sundsgymnasiet
har öppet hus den 10 november och då
kan träffa lärare och tränare.
Text: Maria Lindeberg

Var med och namnge
Höllvikens nya grundskola

'HWÀQQVHWW|NDWEHKRYDYÁHUVNROSODWser i kommunen. Därför ska det byggas
en ny skola med elever från förskoleklass till nian i korsningen Henriksdalsvägen/Kämpingevägen i Höllviken –
som planeras stå färdig hösten 2023.
-XVWQXEHÀQQHUVLJSURMHNWHWLSODQHULQJVIDVPHQGHWÀQQVUHGDQHQW\GOLJ
plan för hur skolan, bestående av tre
byggnader, ska se ut. Inspiration har
hämtats från de kringbyggda gårdar
som karaktäriserar Söderslätts öppna
landskap, och visionen är att skapa en

skola mitt i byn där eleverna kan vistas
både under skoltid och på fritiden.
Den nya skolan ska vara en skola för
framtiden. Bland hemklassrum och geQRPDUEHWDGHVSHFLDOVDODUVNDGHWÀQQDV
kreativa ytor för såväl elever som pedaJRJHU'HWNRPPHURFNVnÀQQDVVWRUD
möjligheter till social samvaro och skolbyggnaderna ska inramas av varierande
utemiljöer som sträcker sig ut mot det
kringliggande samhället.

Skiss: Arkitektkontoret Tengbom

$QWDOHWEDUQL+|OOYLNHQ|NDURFKGlUI|UÀQQVHWW
växande behov skolplatser. Detta har resulterat i att
en ny grundskola för cirka 550 elever ska byggas i
Höllviken – och nu har du chansen att döpa skolan!

Ungefär såhär kommer skolan att se ut när
projektet är färdigt.

Tävling
Någon idé om vad skolan kan
heta? Välkommen att skicka in
ditt namnförslag! Namntävlingen
hittar du på Vellinge.se.

Text: Olga Kåks Dufvenberg

Nya Bäckatorget – en levande
mötesplats i hjärtat av Skanör

Som en del av stadsmiljöprogrammet
för levande centrum i Skanör-Falsterbo,
Höllviken och Vellinge tätort, har nu
Bäckatorget i centrala Skanör förnyats
och förskönats. Torget, som tidigare
varit mer åt det anonyma hållet, har nu
blivit en livfull och trivsam miljö som
karaktäriseras av sociala ytor, möjligheter till lek och utrymme för aktiviteter.
5XQWRPSnWRUJHWÀQQVLGDJÁHUD
sköna sittplatser och hammockar om
behovet att vila fötterna kryper sig på.

)|UEDUQHQÀQQV
en uppskattad
vattensluss och
stora grodor i trä.
Och utanför biblioteket hittar du
numera fasta
schackbräden om
du vill utmana
någon i ett parti.
Torget präglas
Bäckatorgets många sittplatser och det populära vattenspelet är
dels av de närliggande verksamhe- bara några av de nya inslagen.
ternas samt invånarnas idéer, och dels av platsens historia. andra delen av projektet för BäckatorFörr rann Spelarebäcken över torget och get, där Bangången ska få en bättre
det var också här Skanörs tågstation var
YlJEDQDÁHUSODQWHULQJDURFKHQW\GOLEHOlJHQ'HWWDVSHJODVLÁHUDLQVODJSn
gare gräns mellan vägbanan och trottorget, bland annat i form av platån som
toaren. Detta beräknas vara klart i
inspirerats av den tidigare perrongen.
oktober/november i år.
I mitten av augusti påbörjades den
Text: Olga Kåks Dufvenberg
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Foto: Olga Kåks Dufvenberg

Skanör fortsätter att utvecklas och
Bäckatorget är den senaste platsen
som fått ett lyft. Idag präglas torget av visionen om att skapa ett
attraktivt och levande centrum
– fyllt av inbjudande mötesplatser
och utrymmen för social samvaro
mellan generationsgränserna.

Höstaktiviteter på Falsterbo Strandbad
9 sept 18:00–20:30. Workshop:
.DOOLJUDÀI|UYX[QD.RVWQDGNU
(material ingår). Bindande anmälan
konsthall@falsterbostrandbad.se,
zsenast den 1 september.
12 sept–11 okt Utställning: I Arne
Schmitz anda. Naturfotoutställning
med fem fotografer.
24 sept 18:00–20:30 Workshop för
vuxna: Singlade bollar! Kostnad: 250 kr.
Bindande anmälan konsthall@falsterbostrandbad.se, senast den 17 september.
25 sept 10:30–11:00. Bebisvisning i
naturum. För föräldralediga med barn
upp till 15 månader.
8 okt 18:00–20:30 Workshop: KalOLJUDÀI|UYX[QD.RVWQDGNU PDterial ingår). Bindande anmälan konsthall@falsterbostrandbad.se, senast den
30 september.
10 okt 14:00–15:30 Stickcafé för unga!
Är du över 10 år och tycker om att
göra saker med händerna? Välkommen

till Konsthallens ateljé. Kostnad: 70 kr,
inkl. material. Föranmälan konsthall@
falsterbostrandbad.se, senast den 3
oktober.
15 okt 18:00–20:00 Workshop:
Decoupage på galge. Kostnad 250 kr
(material ingår). Bindande anmälan
konsthall@falsterbostrandbad.se,
senast den 12 oktober.
17 okt–22 nov Utställning: LA MER
Utställning av Östra Grevie Folkhögskolas andraårselever på Konst & DeVLJQ)RWRJUDÀJUDÀNPnOHULVNXOSWXU
textil och formgivning
HÖSTLOV
26 okt–1 nov Massor av roliga aktiviteter på naturum och i konsthallens
ateljé. Program och tider hittar du på
Falsterbostrandbad.se
12 nov 18:00–20:30. Workshop för
vuxna: Singlade bollar! Kostnad: 250 kr.
Bindande anmälan konsthall@falsterbostrandbad.se, senast den 5 november.

(material ingår). Bindande anmälan
konsthall@falsterbostrandbad.se,
senast den 11 november.
19 nov 18:00–20:30 Workshop:
Pop-up julkort. 250 kr (material
ingår). Bindande anmälan konsthall@falsterbostrandbad.se, senast
den 13 november.
20 nov 10:30–11:00 Bebisvisning i
naturum. För föräldralediga med
barn upp till 15 månader.
26 nov 18:00–20:30. Workshop:
.DOOLJUDÀI|UYX[QDYX[QD.RVWQDG
250 kr (material ingår). Bindande
anmälan konsthall@falsterbostrandbad.se, senast den 11 november.
5 dec 2020–28 feb 2021 Utställning: Bertil Warnolf TILLVARA.
Cirka 40 år gamla målningar tillsammans med nya bilder och objekt
12–13 dec 11:00-12:30 samt 13:3015:00. Skapa glittrande julkulor.
Drop-in. Gratis.

18 nov 18:00–20:30 Workshop:
.DOOLJUDÀI|UYX[QD.RVWQDGNU
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Nästa nummer kommer ut i december.
Vellinge.se | #bättreutsiktervellinge

Syftet är att höja lektionens kvalitet
genom att lärarna tillsammans studerar
vad det innebär för elever att lära sig och
hur man på bästa sätt kan undervisa så
att eleverna lär sig. Fritidshemmen har
valt olika lärandeobjekt i sina studier. På
Stora Hammars skola studerade gruppen
hur man kan stärka elevernas förmåga
att uppfatta kroppsspråk medan man på
Sandeplanskolan, Skanörs skola och
Södervångsskolan fokuserade på konÁLNWO|VQLQJ'HWVRFLDODVDPVSHOHWYDUL
fokus på Herrestorp och Tångvalla.
Ljungenskolan smalnade av sin studie
till hur man kan stödja eleverna när det
gäller att passa varandra i fotboll.
– Det har varit mycket givande att

BA LL I LE LI
NG
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Med stöd i
skol

UNDERV

I uppdraget ingår också att ständigt
utveckla verksamheten.
Under tre år har fritidshemmen
samarbetat med forskaren Balli Lelinge
från Regionalt Utvecklingscentrum
(RUC) på Malmö universitet. Nu har
de sammanställt sitt arbete i en antologi
som de kallar "Undervisning och lärande: Med stöd i skolutvecklingsmodellen
Learning study utforskar sju fritidshem
sin undervisningspraktik i Vellinge
kommun".

(red.)

Fritidshemmets är en viktig del i barnens skoldag. Fritidspedagogernas
uppdrag innefattar många områden – undervisning, social träning och
rekreation.

BALLI LE
LINGE

Fritidspedagoger ger ut antologi

Vellinge kom

mun utbildar

för framtide

n

arbeta med den här metoden, säger
Martin Ek och Petter Jeppson på Tångvallaskolans fritidshem. Där har studien handlat om hur deras elever kan
påverka sin miljö under mellanmålet.
Text: Maria Lindeberg

Läs mer
Du kan läsa boken på Vellinge.se/
utbildning eller låna den på något
av våra bibliotek.

