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Borta bra men hemma bäst!

När jag reser norröver, till där jag är född, så åker jag och min familj runt för att se och
uppleva natur, kultur och nöjen. Några av dem som bor där uppe säger ”ni hittar på så
mycket att göra”, men ibland tror jag att man behöver komma bort för att uppskatta
hemmamiljön.
I vår kommun finns så mycket att se och
uppleva och det i många fall på cykelavstånd.
Ta en promenad på Kvarntorpshögen, till
Älgasjön eller runt Kumlasjön. Starta dagen
med en simtur i Hästhagsbrottet, Säbylundssjön eller i Djupadalsbadet. Som lite yngre
”hänga på” Aktivitetshuset eller som äldre
få mötas vid olika aktiviteter i Kvarngården.
Ja, det finns mycket att göra i Kumla och
samtidigt möta gamla vänner eller få nya
bekantskaper.
Som många av er säkert redan känner till
så har kommunfullmäktige enhälligt tagit
ett beslut om en vision där Kumla år 2025
ska vara 25 000 invånare. Det är en vision
som skapar en gemensam och tydlig väg när
det gäller planering av kommunens olika
verksamheter.
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I Kumla är det svårt att snabbt få en hyreslägenhet oavsett om det handlar om Kumla
Bostäder AB eller hos någon av de privata
fastighetsägarna. Denna lägenhetsbrist
innebär att många avvaktar med att sälja
sina hus för att de inte får tag i en lägenhet.
Detta samtidigt som deras hus inte säljs till,
främst barnfamiljer som söker villor i Kumla.
Allt detta leder till att den flyttkarusell som
så väl behövs inte fungerar.
Kumla Bostäder AB bygger för närvarande
runt 40 lägenheter per år och tar ett stort
ansvar för att kommunen ska uppnå sin vision. Just nu bygger de med ett koncept som
kallas hyrköp. Det innebär att en hyresgäst
under hyrestiden har möjligheten att spara
till insatsen och på sikt kunna köpa sin egna
bostad. Det möjliggör för människor att starta sin boendekarriär i villa även om man inte
har möjligheten att spara ihop till bankernas
krav om egeninsats. Vi arbetar också med att
få fler privata fastighetsägare att etablera sig
i kommunen, både för att bygga, förvalta och
äga. På det sättet ökas utbudet av lägenheter och fler personer ges möjlighet att bo
och leva i Kumla kommun.
För att kunna möjliggöra byggandet av
lägenheter så pågår en förtätning av de
centrala delarna av Kumla tätort, detta
kräver en långsiktig planering. Planeringen

handlar dels om att köpa mark och det är ett
arbete som kan pågå upp till 30 år innan det
bebyggs, det handlar även om att planera
marken via översiktsplanen och sedan med
detaljplaner, allt för att få den bästa möjliga
boende- och livsmiljö.
Utöver att kommunen växer i tätorten ser
jag med glädje att flera familjer vill bygga
och bo på landet. För att möjliggöra deras
dröm arbetar vi snabbt med beslut som
behövs för detta.
För några dagar sedan invigdes ytterligare
en mötesplats i Kumla kommun - Sjöparkens
Växthus. Växthuset och dess omgivningar av
sjöparken är också en del av Kumlas vision
om att i Kumla ska man inte bara bo utan
också leva sitt liv! Så välkomna ner till Kumla
sjöpark och njut av detta fantastiska område.
Med denna text har jag velat ge er en bild
av att det tar lång tid av förberedelser och
planering för skapa goda livsvillkor för Kumla
kommuns medborgare.
Hoppas att ni alla får möjligheten att njuta av
en vacker höst.
Katarina Hansson
Kommunstyrelsens ordförande

Kumlas ”nya” bokbuss!

Framsidan av detta nummer av Kumlan
pryds av Kumlas ”nya” bokbuss. Bokbussen
i sig är inte ny men det har fått ett nytt
utseende.
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Kumlas Glokala Skolor ett stort steg in i framtiden

I Kumlan 3/2012 berättade vi om Barn- och utbildningsförvaltningens arbete med att
utveckla en internationell profil med östasieninriktning i Kumlas skolor. Våra elever
ska rustas för en värld där mycket av det vi har tagit för givet nu utmanas. Från och
med hösten 2013 blir denna satsning ett program med en långsiktig strategi: Kumlas
Glokala Skolor – Mitt i världen, enligt devisen tänk globalt, agera lokalt.
Text och bild: Ted Rylander; internationell samordnare
Vi utvecklar våra skolor här och nu utifrån
lokala behov, men utan koppling till världen
utanför riskerar vi att våra elevers utbildningar inte blir relevanta i en framtida
arbetsmarknad. Kumla tar denna höst
steget fullt ut och etablerar utbyten med
framtidsländerna Kina och Indien. Det är
där det händer och detta måste vi skapa en
förståelse och ett intresse för bland våra
elever, så att de i sina utbildningsval tänker
klokt, strategiskt och hållbart. Genom ett
helhetsgrepp från förskola till gymnasium
får våra elever en mer framtidsinriktad
kunskapsbas och omvärldsförståelse.
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Här några exempel på hur Kumlas
Glokala Skolor fungerar:

Kommunala partnerskap för hållbar
utveckling. Med stöd av Sida driver Kumla
kommun utvecklingsprojekt med Cochin
i Indien och Shijiazhuang och Changchun
i Kina. Ömsesidiga besök och webbmöten genomförs under året. Barn- och
utbildningsförvaltningen samarbetar med
Tekniska förvaltningen i frågor om hållbar
utveckling, IT- och demokratiutveckling.
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Skolutbyten för elever, lärare och skolledare. Med EU- och Sidapengar utvecklas
partnerskapen genom att besöka varandras
skolor och förskolor. Mellan besöken drivs
projekten vidare via webben.
Glokala pilotprojekt. I förskolor och
grundskolor pågår flera projekt för att öka
förståelsen för andra kulturer. Frågor vi
arbetar med är:
Varför är matematikundervisningen så
framgångsrik i öst- och sydasien och vad
kan vi lära oss av detta?
Hur arbetar kinesiska och indiska lärare
med språkundervisning och uppmuntran av
flerspråkighet när huvudspråken rikskinesiska, hindi och engelska är andraspråk för
en stor del av eleverna?
Hur utvecklar vi IT i undervisningen?
Hur arbetar vi med demokratiutveckling?
Hur förhåller vi oss till det faktum att den
globala ekonomiska utvecklingen idag leds
av länder som inte delar den svenska skolans värdegrund?
JN gymnasiets Kina- och östasienprofil.
I oktober 2013 kommer elever och lärare
från ett gymnasium i Shijiazhuang, Kina,
besöka Kumlas gymnasium under två
veckor. I mars 2014 åker elever och lärare
från JN till Kina. Projektet som i övrigt drivs
via webbutbyten finansieras av EU-pengar
och syftar till att öka både elevers och pedagogers kunskaper och utveckla berörda
gymnasieprogram.

och kinesiska i förskolan; och redan i höst
erbjuder alla kommunens högstadier kinesiska som språkval och elevens val.
Det globala uppdragspaketet syftar till
att förse pedagoger med verktyg för att i
undervisningen integrera inte bara internationalisering utan även entreprenöriellt
lärande, hållbar utveckling, IT-utveckling,
språkutveckling och ämnesövergripande
projekt. Alla intresserade pedagoger får
också kontinuerlig fortbildning, bl a med
ekonomiskt stöd av Universitets- och högskolerådet och Den Globala Skolan.
Kumlas Glokala Skolor är en samordnad
skolutveckling med många parallella pilotprojekt. Genom att politiker, tjänstemän,
skolledare, pedagoger och elever åker till
och samarbetar med samma kommuner
kan upplevelserna och slutsatserna lättare
delas. Detta är starten på en långsiktig
framtidsoptimistisk utvecklingsprocess i
Kumlas skolor. Vi behöver hitta nya svar
på nya frågor. Det går inte att backa några
band, utan nu gäller det att ta vara på den
svenska skolans styrkor och hitta nya vägar
in i framtiden där Kumlas elever på ett
positivt sätt kan vara med och forma vår
värld.

Kinesiska som regeringsuppdrag. Hösten
2014 ska alla högstadier och gymnasier i
Sverige erbjuda kinesiska på samma villkor
som tyska, franska och spanska. Kumla ligger långt fram här med elever i år 3-5 som
läser kinesiska; pilotprojekt med engelska
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Ungdomsledarstipendium 2013!

Dags att nominera föreningsledare till Kumla kommuns
ungdomsledarstipendium. Stipendiet tillfaller ungdomsledare,
inom kultur- och fritidsförvaltningen registrerad förening, som
bedriver ungdomsverksamhet inom Kumla kommun.
Stipendiaterna utses årligen av kultur- och fritidsnämnden
efter förslag från föreningarna.
• Ansökan ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda
senast den 17 oktober 2013 via blankett som finns på
www.kumla.se/e-tjänster under ”Uppleva & göra”
• Ansökan ska göras av föreningens styrelse
• Blankett för utskrift samt riktlinjer finns på
www.kumla.se/ungdomsledarstipendium

Äldredagen 2013

Onsdagen den 9 oktober kl. 13.00-16.00,
i Kumla Folkets Hus, Husaren.
Entré 20 kr, inkl. kaffe och bulle.
Program

13.00-13.30
Välkomsthälsning
Gunnel Kask, Socialnämndens ordförande
Anita Blomqvist, Äldreomsorgschef.

13.30-14.00
Presentation av socialförvaltningens
verksamheter Arbetsterapeut, sjuksköterska, biståndshandläggare, hörselombud,
servicetjänst.

15.00-15.45
Kaffe och bröd serveras vid borden under
musik av Kvarngårdskören.
15.45-16.00		
Avslutning.

Varmt välkommen till
äldredagen i Kumla!

14.00-15.00
Konsten att må bra i en värld som mår
dåligt Lennart Lundström.
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Individ- och familjeomsorgens
öppenvård på rätt väg

Individ- och familjeomsorgens öppenvård har genomgått ett stort utvecklings- och förändringsarbete det senaste året vilket resulterat i att all öppenvård har samlats under
ett tak, nu sitter hela öppenvården i gamla Skofabriken.
Text: Gustav Olofsson, utredningssekreterare
För socialsekreterarna innebär det större
möjligheter att föreslå insatser som utgår
från människors behov då alla resurser är
samlade på samma plats. Insatserna kan
variera mellan att vara enskilda stödjande
samtal, familjearbete i hemmet, nätverksarbete, kvalificerade kontaktpersoner m.m.
Utveckling av öppenvården har fått till följd
att kvaliteten och variationen på insatserna
har ökat. Tidigare har man haft betydligt
färre insatser att erbjuda och kontaktpersoner har varit en vanligt förekommande
insats. Eftersom det varit svårt att rekrytera lämpliga personer för arbete inom
kontaktpersonsuppdragen så har socialför-
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valtningen många gånger haft ej verkställda
beslut (ej verkställda beslut är beslut som
socialsekreterare tar men som sedan inte
kan genomföras. Går det mer än tre månader så kan staten utdela ”böter” för detta)
som i sin tur kostat kommunen pengar. För
första gången på många år har Individ- och
familjeomsorgen inga ej verkställda beslut,
det vill säga, alla beslut som fattas kan
verkställas inom tre månader. Detta innebär
att de pengar som tidigare gått till att betala
vite nu kan användas för att ytterligare
utveckla verksamheten.
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God man...

...för ensamkommande barn.

Har du tid att företräda ett eller flera av de
ensamkommande barnen som kommer till
vår kommun?
Uppdraget innebär att i vårdnadshavarens ställe ansvara för barnets personliga
förhållanden, sköta ekonomin och rättsliga
angelägenheter. Daglig vård/tillsyn och försörjningsplikt ingår inte i uppdraget. Arvode
utgår.
Intresserad?
Kontakta Sydnärkes överförmyndarkansli för
mer information.
Sonja Hermansson, handläggare
019-58 85 50, sonja.hermansson@kumla.se

Djupadalsbadet
Öppettider:
Måndag, torsdag		
Tisdag, onsdag, fredag
Lördag, söndag		

09.00-20.30
06.30-20.30
09.00-18.30

...för vuxna i behov av stöd.

Vi söker även Dig som är intresserad av att
bli god man för vuxna som är i behov av
stöd. Det kan vara personer som på grund
av olika funktionshinder, sjukdom eller försvagat hälsotillstånd behöver hjälp och stöd
med sin ekonomi, att bevaka sina rättigheter
och att bevaka sina personliga intressen.
Arvode utgår.
Intresserad?
För mer information kontakta Sydnärkes
överförmyndarkansli.
Elvy Esplund, handläggare
019-588150, elvy.esplund@kumla.se
Annika Hallqvist, handläggare
019-588151, annika.hallqvist@kumla.se

Mer information, se:
www.kumla.se/djupadalsbadet

Äventyrsbadet och relaxen öppnar
kl. 09.00 varje dag. Badet stänger 30 min
innan anläggningen. Hela anläggningen
stänger på ovan utsatta tider.
8
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Rapport från hemtjänsten

Vi har nu haft vår verksamhet samlad på Hemtjänstens hus, Södra Kungsvägen 1
(Gamla Skofabriken), under drygt ett år. Text: Beatrice Fagerdal, Lena Bergh, Madeleine
Kjellman; Enhetchefer inom hemtjänsten
De stora vinsterna med att flytta mer
centralt har märkts i förenklad logistik, ökad
närhet till dem vi är till för och ett bättre
samarbete mellan yrkeskategorier både
inom och utanför den egna verksamheten.
Ett av de stora projekten som hemtjänsten
arbetat med under året har varit att byta ut
de analoga trygghetslarmen mot digitala.
Digitala larm innebär en ökad trygghet och
kvalité för användarna.
För att öka brukarnöjdheten och säkerställa
kvalititen på våra tjänster, utfördes under
hösten 2012 en genomlysning och granskning av hemtjänstens processer av ett externt företag. Utifrån resultatet av genomlysningen genomfördes några förändringar:

•
•

Hemtjänsten har infört centrala planerare.

För att skapa en bättre kontinuitet och
färre personalkontakter för varje brukare,
kommer vi att utveckla mindre arbetsgrupper i alla hemtjänstgrupper. Det innebär att
personalen får ansvar för ett mindre geografiskt område.

•

Under hösten påbörjas införandet av
nyckelfri hemtjänst. En låsenhet installeras
på insidan av brukarens dörr och hemtjänstpersonalen kan sedan låsa upp dörren med
hjälp av sin mobiltelefon. Positiva effekter
är att personalen inte behöver bära med sig
nycklar och endast behörig personal kan låsa
upp dörren. Då personalen svarar på trygghetslarm behöver de inte hämta nycklar i
lokalen utan kan komma snabbare till den
som larmar. Färre nycklar behöver lämnas till
hemtjänsten för att få hjälp om man inte kan
öppna dörren själv. Införandet av nyckelfri
hemtjänst beräknas vara helt infört under
början av 2014.

Ansökan om föreningsbidrag

Nu är det dags för bidragsberättigade ungdomsföreningar i Kumla
kommun att ansöka om bidrag för 2014. Ansökan ska vara Kultur- och
fritidsförvaltningen tillhanda senast 17 oktober 2013
Ansökningsblankett och riktlinjer finns på www.kumla.se och skickas
även ut till registrerade föreningar.
NYTT! Kommunfullmäktige antog i maj 2013 nya ”Allmänna bestämmelser”, se www.kumla.se/föreningsbidrag. De allmänna bestämmelserna gäller alla föreningar som söker bidrag i Kumla kommun.
Vid frågor, ring 019-58 86 71.
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9

Uppleva & göra i Kumla
Bibliotek och utställningshall
Öppettider

Måndag, onsdag, torsdag
Tisdag		
Fredag		
Lördag		
Söndag		

8.00-19.00
8.00-20.00
8.00-18.00
10.00-14.00
12.00-16.00

Nya öp
pe
söndag ttider på
ar - öp
pe
kl. 12.0
0-16.00 t
!

Allhelgonahelgen
Fredag 1/11
Lördag 2/11
Söndag 3/11

8.00-17.00
stängt
12.00-16.00

Mer information om biblioteket, bokbussen och övriga verksamhet hittar du på
www.kumla.se/biblioteket. Du når oss även på telefon 019-58 81 90.

Höstens föreläsningar med bl.a. Martina Haag
I september rivstartar höstens föreläsningar med Martina Haag, som
kommer att prata om sin senaste bok ”Heja, heja – alla kan springa”.
Den är lika humoristisk som hennes tidigare böcker, men med handfasta tips om hur du tar dig från att nästan orka springa i tolv minuter,
till att genomföra ett maraton och vara glad hela vägen.
Tisdag den 17 september kl 18.30.
Förköp på Kumla bibliotek.
Välkommen till biblioteket, Djupadalsbadet eller Stadshuset för att
hämta höstens program. Det går även att ladda ner från vår hemsida
www.kumla.se/biblioteket.
Bild: Martina Haag. Fotograf: Anna-Lena Ahlström.

Barnens söndag

Barn är alltid välkomna till biblioteket och i höst ordnar vi
extra mycket för barn på söndagar.
Tillsammans med bland annat Kulturskolan erbjuder vi barnteater, konserter, måleri- och lerverkstad och mycket mera.
Program kan laddas ner på bibliotekets hemsida, under fliken
barn på biblioteket.

Familjens Hus i Kumla fyller 1 år
Välkomen till öppet hus!
Onsdagen den 4 september kl. 9.30-16.00
Familjens Hus, Magasinsgatan 4 i Kumla.
Mer information finns på www.kumla.se
10
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Föreningsservice

Öppettider, telefon 019-58 86 77
Varje helgfri måndag - fredag kl. 13-15
Öppettider, besök Kumlahallen
Varje helgfri torsdag kl. 15-19
NYTT! Från och med hösten 2013 köps
passerkort för 100 kr/st och dessa får sedan
behållas säsong efter säsong. Detta är en
engångskostnad som läggs på lokalhyran.
Nycklar kvitteras ut och återlämnas efter
avslutad säsong precis som tidigare.

Föreningsevenemang

Genom vår evenemangsportal
www.orebrotown.com/kumla kan ni marknadsföra era föreningsarrangemang helt
kostnadsfritt.
Observera att evenemangen ska vara av
allmän karaktär, öppen för alla och ske i
Kumla kommun. Vi förbehåller oss rätten
att besluta om evenemanget kommer att
publiceras på sidan eller inte.
Vid frågor, ring 019-58 81 81.

www.orebrotown.com/kumla
evenemang I aktiviteter I sevärdheter I boende

Julmarknad på Kumla torg!
Söndagen den 1 december kl. 13-18
Julskyltning, hantverksmarknad, torgknallar och underhållning!
Vill du vara med och hyra ett bord, sista anmälningsdag är den 8 november.
För anmälan, kontakta:
Annelie Nilsson, Kumla Promotion
T: 070-999 64 10
E: anneli.nilsson@kumlapromotion.se
Gertrud Åstrand, Kumla kommun
T: 019-58 81 96
E: gertrud.astrand@kumla.se
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Kumlas skolor satsar på läs- och
skrivutveckling och matematik!

I höst tar Kumlas skolor nya tag för att förbättra elevernas kunskaper i läsning, skrivning och matematik. Bland annat har förstelärare anställts och drygt 30 matematiklärare deltar i Matematlyftet. Text: Rolf Östman, verksamhetschef grundskola
Sedan förra läsåret arbetar alla ettor med
läs- och skrivinlärning med hjälp av datorer
och talsyntes. Än så länge är erfarenheterna mycket goda, barnen lär sig snabbare
att läsa med hjälp av datorerna. Kommande
läsår kommer skolorna i Kumla även satsa
på att förbättra undervisningen i de andra
skolåren. Eleverna i Kumla är visserligen lite
bättre än i resten av landet, men i jämförelse med andra länder har Sverige tappat
mark de senaste åren så krafttag behövs,
även i Kumla.
Under hela sin skoltid behöver eleverna
steg för steg förbättra sin läsförmåga, både
för att klara resten av skolämnena bättre
och för att klara av kraven i samhället. Det
kan göras bland annat genom medveten
träning av metoder för att förstå texter.
Kunskapen om sådana metoder ska spridas
bland Kumlas lärare med start från i höst.
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Alla Kumlas matematiklärare ska delta i den
statliga satsningen på Matematiklyftet. I
höst börjar ungefär hälften. Matematiklyftet innebär att lärarna deltar i studiecirklar
där de diskuterar undervisningsmetoder
och mellan träffarna provar nya sätt att
undervisa. Erfarenheterna från andra håll
visar att det är det bästa sättet att förbättra
undervisningen på så att eleverna når
bättre resultat.
Från i höst har också Kumla ett antal förstelärare. Till att börja med är sju tjänster
tillsatta, bl.a. i matematik och läs- och skrivutveckling. Förstelärarna är särskilt skickliga
lärare som använder en del av sin arbetstid
för att vara med och förbättra undervisningen i sina ämnen. Även förstelärarna
är en statlig satsning. Förstelärarna får en
rejäl löneökning, som ska hjälpa till att göra
läraryrket mer populärt.
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Hur klarar eleverna i Kumla
matematik och svenska?

Många av eleverna utvecklar goda kunskaper i matematik och svenska. Det finns ändå
elever som inte klarar kunskapskraven i trean, sexan eller nian. Andelen av eleverna
som klarar kunskapskraven i matematik är mindre än andelen i riket medan andelen
som klarar kunskapskraven i svenska är större än i riket.
Text: Per Bernestål, ansvarig för kvalitetsfrågor
För att få en bild av hur eleverna i Kumla
klarar sig i matematik och svenska kan man
se hur de går för dem på de nationella proven som genomförs i årskurserna tre, sex
och nio. Det går också att titta på betygen
som sätts i årskurerna sex till nio.
Proven i årskurs tre består av flera delprov
som är olika svåra för eleverna. Några prov
klarade nästan alla elever medan på andra
prov var det en av fem som inte klarar det.
Det var sju av tio elever som klarar kravnivån på alla delprov. Det är lika stor andel
av eleverna som klarat proven i år som de
senaste åren och andelen är lika stor som i
övriga Sverige.
Av eleverna i årskurs sex var det 72 % som
klarade alla nationella provet i matematik
och 87 % av eleverna som klarade de nationella proven i svenska. När man jämfört
resultatet i Kumla med resultatet i hela Sverige var det en mindre andel som klarade

kunskapskraven i matematik och en större
andel som klarade dem i svenska.
När eleverna går ut årskurs nio får de slutbetyg som påverkar om de kan komma in
på de nationella programmen i gymnasiet
eller ej. Då måste eleverna ha minst betyget E i matematik, svenska och engelska
samt i fem eller åtta andra ämnen. I år var
det 89 % av eleverna som fick betyget E
eller högre i matematik och 94 % i svenska.
Andelen som klarar kraven i matematik har
de senaste åren legat på samma nivå som
i år. I riket är andelen som klarar kunskapskraven något högre. I svenska har andelen
som klarat kunskapskraven ökat de senaste
åren och är nu på en nivå som är högre än
i riket. Många elever har goda kunskaper
när de slutar grundskolan. De två högsta
betygen i matematik fick 17 % av eleverna
och i svenska var det 21 % som fick betyget
A eller B.

Följ oss på facebook!

Nu kan du hålla koll på vad som händer hos oss genom att följa oss på facebook,
www.facebook.com/familjenshusikumla. Vi uppdaterar vårt flöde med kommande
aktiviteter, öppettider med mera.
Information finns även på www.kumla.se/familjenshus

Välkommen!

Kumlan 3
1 2013
2012
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Information från
RENHÅLLNINGSVERKET
Kompostering

Hur ska sopkärlet stå?

När det gäller komposteringen så är det viktigt
att det endast är de bruna papperspåsarna,
som tilldelats, som används i den bruna tunnan. De majsstärkelsepåsar som finns är ej
tillåtna att använda

Sopkärl och kompostkärl hämtas av personalen på renhållningsverket. De tömmer mellan
150-550 kärl per dag och som kund kan man
underlätta detta arbete genom att ställa sitt kärl
rätt. Kärlen ska stå med handtagen ut mot gatan,
så som bilden här bredvid visar.

Börjar de bruna påsarna att ta slut?

Grovavfallshämtning

Använd rätt påse!

Vid behov av nya påsar, häng ut en tom påse i
lockkanten så lägger chauffören ut nya till dig
(se bilden här nedanför).

Nu är det dags för höstens grovavfallshämtning, den sker under vecka 39-40. Grovavfallet
ställs ut i anslutning till hämtningsvägen senast
måndag kl. 06.00 respektive hämtningsvecka.
Du som har hämtning av sopor var 14:e dag
har hämtning av grovavfallet samma vecka som
ordinarie sophämtning. Har du hämtning var
4:e eller var 8:e vecka så är grovavfallshämtningen samma vecka som ditt bruna kärl töms.
Du som har sommartömning har grovavfallshämtning under vecka 39-40.
Hyreshusen får sitt grovavfall hämtat enligt
fastställd dag, information skickas till fastighetsägaren.

Vad är grovavfall?
Grovavfall är stort och skrymmande avfall (från
hushållen) som inte går ner i sopkärlet. Det kan
till exempel vara elektronik, vitvaror, återvinningsbart (trämöbler, metallmöbler), brännbart
(madrasser, möbler, stora mattor).
Vi hämtar ej avfall i säckar eller i kartonger,
återvinningsbart (tidningar, kartonger, plastförpackningar), farligt avfall, byggmaterial
(rivningsmaterial). Mer om detta kan du läsa i
vår renhållningsbroschyr för 2013 eller på vår
hemsida www.kumla.se/avfall.
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Återvinningscentralen

Alla som har ett renhållningsabonnemang (gäller hushållen) har fått ett så kallat kommunkort.
Kommunkortet ger dig rätt att lämna grovavfall
och farligt avfall till Återvinningscentralen i
Kvarntorp eller Hallsberg. Kortet ska medföras
och visas upp, saknas kortet vid besök kommer
man att bli debiterad för det avfall som man
har.
Var noggrann med din sortering vid besöken
på återvinningscentralen. Felaktig sortering
innebär en ökad kostnad för driften som i sin
tur blir en kostnad för hushållen i form av höjd
soptaxa.

Sophämtning

Under sommaren har träd och buskar växt och
är i många fall i behov av att klippas så att de
inte hänger ut i körvägen och hindrar, repar
eller skadar bilen/speglar för bland annat sopbilen (fri höjd över vägen är 4,5 meter).
Kom ihåg att hålla din soptunna ren och förvara den helst i skuggan, detta för att undvika
dålig lukt och fluglarver.

Vid flytt eller kärlbyte

Anmäl flytt av renhållnings- och vattenabonnemang i god tid före flytt via vår e-tjänst
”Flyttanmälan” på www.kumla.se/e-tjänster
under Bygga, bo & miljö under rubriken Vatten,
avlopp, avfall, uppvärmning. Flyttanmälan kan
också göras via telefon 019-58 80 99.

Välkommen till
Sjöparkens Växthus!

Den 25 augusti i år invigdes Sjöparkens Växthus i Kumla.
Välkommen att besöka Kumla sjöpark och vårt fina växthus.

Kumlan 3 2013
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Flytt av årskurs 6 när
förutsättningarna finns

Sedan mitten av 2000-talet organiseras Kumla kommuns skolor i F-5- och 6-9-enheter. Nu har en enig barn- och utbildningsnämnd beslutat att föra tillbaka årskurs 6 till
F-5-skolorna när lokalmässiga, organisatoriska och pedagogiska förutsättningar finns.
Förvaltningens bedömning är att det allra tidigast kan bli aktuellt från och med hösten
2014.

Bakgrund till nuvarande organisation

Bakgrunden till att dela in årskurserna i
F-5-enheter och 6-9-enheter var ett antal
reformer som genomfördes i början av
1990-talet inom grundskolan. I Läroplan för
grundskolan (LPO 94) slopades indelningen
av grundskolan i lågstadium, mellanstadium
och högstadium. Det innebar bland annat
att indelningen av innehållet i ämnen på de
tre stadierna försvann. Istället infördes mål
att uppnå för årskurs 5 och 9. Nationella
prov i svenska och matematik infördes i
skolår 5.
Även lärarutbildningen reformerades och
en grundskollärarutbildning infördes. Inom
en sammanhållen utbildning med gemensam grund kunde de studerande välja
inriktning mot tidigare år (1-7) eller senare
år (4-9).
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Ett av syftena med förändringarna var
att åstadkomma en grundskola som för
eleverna innebar en kontinuitet i utvecklingen av kunskaper, arbetsformer och
pedagogik från skolår 1 till 9. En kritik som
riktades mot de aktuella förhållandena var
alltför stora skillnader i arbetssätt och pedagogiska förhållningssätt mellan skolåren
1-6 och skolåren 7-9. De tidigare skolåren
präglades av en klasslärarorganisation och
fokus på elevens utveckling som individ och
samhällsmedborgare, i den gamla folkskolans tradition. Högstadiet uppfattades mer
präglas av traditoner från realskolan, d.v.s.
ämneslärarsystem och fokus på utveckling
av elevernas ämneskunskaper. Stora skillnader i arbetssätt och kunskapssyn ansågs
innebära svårigheter vid stadiebyten och
försvåra arbetet med att nå goda resultat i
skolan.
Kumlan 3 2013

I samband med planeringen av Skogstorpsskolan beslutade barn- och utbildningsnämnden i september 2002 att skolår
sex fortsättningsvis skulle placeras på 7-9
skolorna. Beslutet togs i samband med
att skolorna i Kumla organiserades i tre
områden. I beslutsunderlaget för den nya
organisationen angavs bland annat centrala
begrepp som: samlat mål med en ”röd
tråd”, samverkan, helhetssyn och kontinuitet, närhet, inflytande och delaktighet, decentralisering och småskalighet. Införandet
var kontroversiellt från föräldrahåll och till
viss del även politiskt håll.

Utvärdering

I mars 2011 presenterades en utvärdering
av flytten av skolår 6 för barn- och utbildningsnämnden. Uppdraget var att undersöka vilka pedagogiska konsekvenser och vilka
konsekvenser för sociala relationer som
flytten av skolår 6 hade haft för eleverna i
Kumla kommun. En generell slutsats är att
resultaten varierade mellan skolor och årskullar och i viss mån också mellan stad och
landsbygd. I mångt och mycket hade det
som upplevs som ett problem inte direkt
att göra med skolår 6, utan med att elever
(oavsett ålder) hade tillkommit/flyttat.

grundlärare för åk 1-6, inom vilket man kan
välja inriktning F-3 eller 4-6; eller ämneslärare för åk 7-9.

Övriga hänsynstaganden

Vid förändringen av skolorganisationen
minskade F-6 skolornas storlek. Jämfört
med det minsta antalet elever för en
rationell skolorganisation som anges i
lokalförsörjningsprogrammet som barnoch utbildningsnämnden antog i december
2012 har bara Hagaskolan och Fylsta skola
av F-5 skolorna ett elevantal som överstiger
gränsen (150 elever). Placeras årskurs 6
på F-5 skolorna kommer storleken för fler
skolor närma sig, eller nå över gränsen. Det
underlättar för skolorna att hålla en bredd i
ämneskompetenserna.
Konsekvensen för Vialundskolan av
en flytt av sexorna av blir däremot att
skolan minskar till ca 170 elever läsåret
2014/2015. Enligt befolkningsprognosen
växer sedan skolan till 250-300 några år
senare. Det kommer att innebära organisatoriska svårigheter och lågt lokalutnyttjande
under några år.

Nya styrdokument

Under de senaste åren har en rad förändringar i skolans styrdokument skett. Den
nya läroplanen för grundskolan, LGR11,
innehåller en uppdelning av skolans ämnen
med huvudmoment för skolåren 1-3, 4-6
och 7-9. Nationella prov har införts för
vissa ämnen i skolår 3, 6 och 9. Kunskapskrav har införts i samma skolår. Betyg har
införts från skolår 6, vilka då baseras på det
centrala innehållet och kunskapskraven i
skolår 6.
Lärarutbildningen har reformerats.
Blivande lärare utbildar sig numera till
Kumlan 3 2013

Vialundskolan
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Ett skäl för att flytta åk 6 till 7-9 skolorna
var att ge eleverna tillgång till specialsalar
och ämneslärare för t.ex. NO, hemkunskap,
musik, teknik och bild. Även fortsättningsvis
kommer det vara enklare att på stora skolor
ha god ämneskompetens in dessa ämnen.
De specialsalar som finns på de stora
skolorna ger även fortsättningsvis möjligheter som inte de mindre F-5 skolorna kan
erbjuda.
Flyttas åk 6 kommer investeringar för
vissa moment i bl.a. bild och musik krävas
på F-6 skolorna. Som exempel kan nämnas
digitala verktyg för ljud och musikskapande,
filmande och redigering i dataprogram.
För hem- och konsumentkunskap finns
centralt innehåll för åk 4-6 som inte kan
genomföras på F-6 skolor utan större investeringar. Ett bättre alternativ är sannolikt
att eleverna i sexan transporteras till 7-9
skolorna för undervisning i hemkunskap.
Undervisningen i språkval bör av praktiska
skäl förläggas till 7-9 skolorna, alternativt
inledas först i skolår 7.

Beslut i barn- och utbildningsnämnden
Vid sammanträde den 24 april 2013
beslutade barn- och utbildningsnämnden
att årskurs 6 ska placeras på F-6 skolor, när
lokalmässiga, organisatoriska och peda-

gogiska förutsättningar finns i kommunen
och uppdrog samtidigt åt förvaltningen att
inarbeta äskanden om lokalförändringar
i nämndens budgethandling inför budget
2014 och plan 2015-16.

Andra lokalförändringar

Vialundskolan
Planering pågår av ombyggnationen av
Vialundskolan till en 7-9-skola där också
Kulturskolan ska inrymmas. Även en förskola med fyra avdelningar planeras kring
Vialundskolan. Det är inte klart när den nya
Vialundskolan kommer att vara färdig.
Hardemo skola
Ombyggnaden av Hardemo skola kommer
att vara klar tidigast 2014.
Stene skola
I dagsläget finns två förslag kring Stene
skola. Det ena är att bygga om Stene skola
och det andra är att bygga en ny skola.
Besked lämnas i samband med kommunens budgetberedning under hösten. En
eventuell ombyggnation kan starta tidigast
första halvan av 2014. Om en ny skola ska
byggas kommer det ta längre tid innan den
står klar.

Håll igång med oss!

Folkhälsoenheten vid Örebro läns Idrottsförbund bedriver folkhälsoinriktade insatser i
samarbete med kommun och landsting. I Kumla kommun har vi bl.a. ryggymnastik,
promenadgrupp samt viktbehandling med kognitiv beteendeinriktning.
Promenadgrupp startar onsdagen den 11/9 kl. 10.00, samling vid torget.
Rygggymnastik startar onsdagen den 11/9 kl. 17.00, lilla hallen i Kumlahallen.
För mer information, ring 070-640 88 20.
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Förstärkt parkeringsövervakning

Tekniska kontoret kommer under hösten att förstärka parkeringsövervakningen, det
för att staden ska bli mer tillgänglig och attraktiv för alla. Text: Per Halldin, Teknisk chef
Vi planerar att vid några tillfällen sätta in fler parkeringsvakter för att kunna punktmarkera
områden där det upplevs finnas problem med felparkerare.

Några användbara råd:
• Använd inte besöksparkeringar om du inte är besökare.
• En P-skylt utan tilläggstavla betyder att det är tillåtet att stå parkerad i maximalt 24 timmar.
• Respektera parkeringarna som är reserverade för rörelsehindrade.

Kumla kommuns pedagogiska
pris 2013
Kumla kommuns pedagogiska pris 2013
tilldelades Camilla Helander, Solhaga
förskola.

Årets pedagogiska pris har tilldelats barnskötare Camilla Helander för hennes arbete
i förskolan med barn med särskilda behov.

Pristagaren offentliggjordes i samband med
prisutdelningen på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i juni.
Pristagaren har utsetts av nämndens presidium och förvaltningschef. Priset var ett
konstverk av Lenny Clarhäll.

Kumlan 3 2013
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Skolbespisningen i Kumla

Av världens länder är det bara i Sverige och Finland som det serveras gratis skolmat.
I takt med att fler och fler förvärvsarbetar och olika aktiviteter fyller vår fritid blir det
allt svårare att också hinna med gemensamma måltider. I dag är skollunchen för många
elever det enda lagade mål man får under dagen. Text: Göran Ekberg, Arkivarie
När skolbespisningarna infördes i mitten av
1900-talet var det annorlunda. Färre kvinnor förvärvsarbetade och många skolbarn
kunde gå hem och äta en lagad lunch. När
skolbespisningarna började införas under
1930-talet var den oftast behovsprövad.
Inkomsten avgjorde om barnen var berättigade till skollunch. De elever som var
berättigade var säkert från familjer där
båda föräldrarna arbetade eller där det
bara fanns en förälder.

I Kumla aktualiserades skolbespisningsfrågan först i mitten av 1950-talet. En skolmåltidskommitté bildades 1956. Man började
med att studera skolmåltidsverksamheten
i Örebro och dessutom gjorde man en
undersökning hos föräldrarna rörande
intresset för skolbarnsbespisning. Svarsfrekvensen och därmed intresset för frågan var
stor. Av 1160 utskickade enkäter svarade
1039 personer. 88% var för en bespisning
och 12% emot. I början av 1957 bestämde
stadsfullmäktige att en skolbespisning
skulle införas till höstterminen 1958.
Förutom allehanda frågor om lokaler och
personal utreddes även vem som skulle
tillaga skolmaten. Den nya skolan, Malmen
eller Östra skolan som den till en början
kallades, var utrustat med skolkök. Det
fanns alltså möjlighet att laga mat i egen
regi. Alternativet var att någon av stadens
restauranger, den Konsumägda Gyllingen
eller Stadshotellet levererade måltiderna.
Huvudfrågan var emellertid om alla skulle
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få skolmat eller om en behovsprövning
skulle ske. Kommittén var för en allmän
bespisning men stadsfullmäktige beslutade
ändå att endast de mest behövande skulle
få skolmat.

Starten blev dock uppskjuten. Först i
november samma år hade man rett ut
frågan om bespisningslokaler och vilka
elever som skulle få skolmat. Gyllingen fick
uppdraget att leverera mat till Fylsta, Haga
och Malmens skolor. Priset per portion var
1:40. Ungefär 120 elever, det vill säga 1/10
av Kumlas skolbarn, hade efter behovsprövning fått rätt till skollunch. Detta pågick
ända fram till november 1963 då samtliga
skolbarn i Kumla fick rätt till skollunch.
Maten tillagades från 1963 i centralköket i Malmens skola och transporterades
även till Folkets hus och Hagaskolan där
servering skedde till stadens andra skolor.
Två kokerskor och femton biträden skötte
verksamheten. Man bestämde också att
eleven själv skulle få bestämma storleken
på portionerna. En självklar rättighet att få
skollunch var det inte. De elever som mis�skötte sig riskerade nämligen avstängning.
Det finns inga matsedlar bevarade från
skolköken i Kumla men med hjälp av en
inköpslista från 1965 kan vi ändå föreställa
oss de rätter som serverades. ”Margarin,
makaroner, spagetti, risgryn, gula ärter,
bruna bönor, ost, grovt sågat bröd, delikatessbröd och ströbröd. Djupfrysta ärter,
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spenat och köttbullar. Lingonsylt, kalopskött
i tärningar, köttfärs, oxlever, bogfläsk och
fläskfärs. Blodpudding, falukorv, kalvsylta,
frukostkorv, isterband och ägg. Torskfilé,
havslax, strömmingsfilé, makrillfilé och
spättafilé”. Samma år övergick man också
till fabriksskalad potatis.
Om vi lägger ihop dessa ingredienser
kanske en veckomatsedel skulle kunna se ut
som denna från Örebros skolor 1965.
Måndag: Kokt korv, senapssås, potatis,
äpple
Tisdag: Skånsk vitkålssoppa
Onsdag: Köttfärs, sås, potatis, ärter
Torsdag: Kokt fisk, ägg- och persiljesås,
potatis
Fredag: Leverkalops, potatis, vitkålssallad
Lördag: Smörgås och mjölk
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Skolmaten har i alla tider varit utsatt för kritik. Den har blivit ett begrepp för smaklös,
färglös och intetsägande mat. Intentionerna
har dock alltid varit att servera en allsidig,
god och näringsrik måltid. Ibland har man
lyckats och ibland inte. En positiv utveckling
är anpassningen till den enskilda elevens
önskan eller behov av särskild kost. I dag
serveras till exempel oftast ett vegetariskt alternativ, en kostinriktning som på
1960-talet krävde sjukintyg eller religiös
övertygelse. Skolmaten är inte och har aldrig varit isolerad från en allmän matkultur.
Liksom matsedeln ovan visar vad svenskarna åt på 1960-talet är dagens skolmåltider
en återspegling av vad vi stoppar i oss idag.
Oavsett om det sker i hemmet, på restaurang eller något snabbmatställe.
Fotografiet är sannolikt taget på Gyllingen
1957 och fotografen kom från Nerikes Allehanda.
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Anhörigstöd

Program hösten 2013

Kumla kommun, Röda korset, Kumla församlingshem och Studieförbundet vuxenskolan erbjuder verksamhet för dig som är anhörig. Vi vänder oss till dig som vårdar eller
stöttar en närstående som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vår verksamhet
består av föreläsningar, öppna träffar och samtalsgrupper.
Bikupan - samtal om livet
Med utgångspunkt från skönlitteratur.
Plats: Röda korsets lokaler på Trädgårdsgatan 1.
Kom och dela dina erfarenheter och fika
tillsammans.
Vi söker en person som kan hjälpa till att hålla
gruppen levande, är du intresserad kontakta
Marie Eneman på telefon 019- 58 83 70.
Torsdagsträffar
Start den 5 september!
Torsdagar kl. 11.30-15.30 i finrummet,
Kvarngården.
Träffarna är till för att avlasta anhörigvårdare/den som de stöttar/vårdar.
Vi äter en lätt lunch tillsammans, till självkostnadspris.
Pyssel inför advent
Tisdagen den 26 november kl. 15.00-17.30 i
finrummet, Kvarngården. Kostnad 50 kr.

Samtalscirklar
Vi arrangerar samtalscirklar för anhöriga till
någon person med olika typer av funktionsnedsättning. Här får du prata i en mindre
grupp om din situation, samtidigt som du
kan stötta andra. Kontakta Yvonne Sandström på telefon 019-58 83 69.
Anhöriggrupper
Anhöriggrupper i studiecirkelform kommer att starta till våren med olika teman,
exempelvid:
• Grundläggande datakurs
• Mobiltelefon – hur skickar jag SMS?
• Diabetes - Vad är diabetes och vad är
viktigt att tänka på?
• Demens – Hur förhåller jag mig till
demenssjuka?
Föranmälan till Marie Eneman på telefon
019-58 83 70. Grupperna startar när tillräckligt många anmält sitt intresse, eventuell
kostnad meddelas innan gruppen startar.
Kontaktpersoner
Anhörigkonsulent, Marie Eneman,
tfn 019-58 83 70, telefontid tis kl. 8.00-9.30,
övrig tid telefonsvarare.
E-post: marie.eneman@kumla.se
Anhörigkonsulent Yvonne Sandström
tfn 019-58 83 69
E-post: yvonne.sandstrom@kumla.se
Anhörigcentrum, Skolvägen 6, Kvarngården
E-post: socialnamnd@kumla.se
Kumla församling
Irene Eriksson, Diakon, tfn 019-58 93 21
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Radio- och Webb-TV-sändningar
från kommunfullmäktige!

Är du nyfiken på vilka beslut som fattas
av kommunfullmäktige? I Kumla har du
möjlighet att både höra och se fullmäktiges
sammanträden.
Radio 94,3 direktsänder från fullmäktiges
sammanträden så att du kan sitta hemma
vid radion och lyssna. Kumlanytt bevakar
också fullmäktige och ett par dagar efter
sammanträdet finns det att se på vår hemsida, www.kumla.se/kommunfullmäktige

Lokalen är utrustad med hörselslinga, är
rökfri och tillgänglig för rullstolsburna.

Allmänheten är också välkommen att
närvara vid sammanträdena i Folkets Hus,
Teatern.

Medborgarförslag

Den som är folkbokförd i Kumla kommun
kan lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige om den kommunala verksamheten.
Medborgarförslaget ska vara skriftligt
och undertecknat av en eller flera personer.
Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. Ämnen av olika slag får
inte tas upp i samma medborgarförslag.
På kommunens hemsida www.kumla.se/
e-tjänster kan du under rubriken Kommun
& politik skicka in ditt medborgarförslag.
Det krävs dock att du har tillgång till BankID eller liknande.
Förslaget kan också skickas till Kumla
kommun, Kommunledningskontoret,
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692 80 Kumla, lämnas till kommunkansliet
eller direkt vid fullmäktiges sammanträde.
Ett medborgarförslag bör beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut senast inom ett
år från det att förslaget lämnades. Den som
har ställt förslaget kommer att få meddelande om när fullmäktige kommer att fatta
beslut i ärendet.
Du har också möjlighet att säga något om
ditt medborgarförslag när fullmäktige ska
fatta sitt beslut.
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Gruppförsändelse

KONSTSIDAN
Text och bild: Göran Ekberg
Konstnär:
Objdekt:
Titel:
Teknik:
Placering:
Ägare:

Mattias van Arkel
Skulptur
Utan titel (Isak)
Silikongummi
Djupadalsbadet
Kumla kommun

Mattias van Arkels verk är motsägelsefullt.
Å ena sidan är det en närmast anarkistisk
lek med färger och å andra sidan har verket
en strängt bunden form inom en rektangulär yta. Vårt behov av att tolka och finna en
mening i det skapade möter motstånd här.
Vad är det? – Färger! – Hopknycklade gummiplattor! – Kanske en bassäng fylld med
blöta handdukar!
Konstnären ger inte heller någon vägledning genom en förklarande titel. Han har
helt enkelt döpt verket till ”Utan titel”(Isak).
Isak hade namnsdag den dagen då verket
skapades. Betraktaren är hänvisad till sin
egen fantasi vilket också är konstnärens

vilja. Vi tillåts läsa in vad vi vill i verket.
Arbetet med silikongummi är inte bara en
konstnärlig utan också en fysisk process.
Segheten i materialet förutsätter maskiner
för bearbetningen. Silikonet färgas in och
kavlas ut, det strimlas eller skärs i bitar och
appliceras bit för bit till en platta, en pusselbit i det större verket. I arbetsprocessen
är varje del oftast fullbordad när den ligger
på plats. Sällan byts någon bit ut mot en annan. Det är metoden som skapar uttrycket.
De 12-15 kg tunga silikonplattorna härdas i
ugn och sammanfogas sedan på den plats
där verket ska placeras.
Mattias van Arkel är född 1967. Han bor
och arbetar i Stockholm men är i början
av en internationell karriär. Han finns representerad i samlingar både i Amsterdam
och New York och har även visat sina verk i
utställningar på dessa platser.

