Barntillsynen i familjedaghem

Samtalsämnet

,

Av socialnämndsordf. Gun Östman

sänr

det blev •..

En tidning kan inte redigeras planlöst. En viss planläggning måste ske.
Så även med Kumlan. Vi visste att
barnstugan Duvans start i tiden skulle sammanfalla med detta nummer
av Kumlan. En viss tonvikt vid barntillsynen alltså.
Genom omständigheternas makt
har dock barntillsynen kommit att bli
dagens, veckans och månadens samtalsämne. Eller i varje fall våra kollegors dagliga stora syrliga karamell
att suga på, både på förstasidor, ledarstick, insändarspalter och lokalreportage. Infallsvinklar· saknades
inte. Även politiska sådana. Och
snyftspecialisterna bland skribenter
och läsare har fått sina innersta behov tillfredsställda. Ja, till och med
radio och TV fick en del stoff.
Kort sagt på tidningsspråk: "En
frän grej".

Och sA kommer "Kumlan" •••

Kumlans uppgift är att ge information. Rak information, utan omskrivningar utan krumbukter. Vi gör
här ett allvarligt försök. Vittnesedens
kärnfulla ord "säga hela sanningen
och intet förtiga, tillägga eller förändra" beskriver vår ärliga avsikt.
Läsarna - skattebetalarna - får
själva vara domare, vi nöjer oss med
vittnesmålet.
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Någm bakgrund,fakta

Lagerchef Gösta Arvedsson
folkpartiet

Barntillsynen i familjedaghem i
Kum1a har diskuterats livligt denna
sommar på grund av att sociala centralnämnden på sitt junisammanträde
beslutade om drastiska inskränkningar i verksamheten.
Det är därför på sin plats att informera om verksamheten och anledningen till nedskärningen och om
målsättningen för barntillsynen i
framtiden, då det uppstått en del
missförstånd med den aktuella situationen.

Vaktmästare Ake Avenbok
vänsterpartiet - kommunisterna

Bakgnand:

Besluten i sociala centralnämnden
är enhälliga. Enligt lag är alla solidariskt ansvariga.
Vi skall inte ens undanhålla varken
namn eller partitillhörighet.
Konsulent Gun Östman
socialdemokraterna
Lantbrukare Arne Larsson
centerpartiet

I Kumla kommun har barntillsyns-

Lärare Ann·Chatrin Haglund
moderata samlingspartiet
Fru Maj Johansson
socialdemokraterna
Fru Kerstin Andersson
socialdemokraterna
Kamrer Håkan Håkansson
socialdemokraterna
Förskollärare Eva-Lena Arneback
socialdemokraterna
Lärare Inga Davidsson
centerpartiet
Fru Greta Andersson
folkpartiet
Att tjänstemännen lojalt har följt
nämndens beslut är så självklart att
det egentligen inte behöver skrivas.
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verksamheten i familjedaghem nästan tredubblats under en tvåårspe-riod. 1970 kostade den 464 600 kronor, 1971 - 1088500 kronor. (Enligt boksluten).
Man har i Kumla kunnat tillgodose
alla som önskat barntillsyn i familjedaghem. I november 1971 begärde
centralnämnden ett extra anslag på
130 000 kronor utöver de 856000
kronor man redan hade i budgeten.
Nämnden tog endast upp 871000
kronor i budgeten för 1972, då man
räknade med att nya barnstugan j
kvarteret Duvan vid Villagatan skulle
vara klar den 1 januari 1972, och
medföra en minskning av behovet av
familjedaghem.
Nya, barnstugan kunde dock inte
tas i bruk förrän i augusti 1972. Den

omfattar ett daghem med
12 platser för barn i åldrarna 3-5 år
15 platser för barn i åldrarna 5-7 år
ett fritidshem med
15 platser för barn i skolåldern, samt
en lekskola för
två grupper om 20 barn vardera,
40 barn.
Kostnaderna för barntillsynen i familjedaghem är 3:30 per timme för
ett barn samt ett omkostnadsbidrag
på 9 kronor per dag och barn, innefattande slitage på möbler etc. i dagbarnvårdarens hem samt mat för
'barnet.
Föräldrarna betalar en differentierad taxa, med hänsyn till deras inkomst och antal barn samt antal timmar per dag som deras barn får till·
syn.
Lägsta taxan är en krona per dag
och barn för dem som har en bruttoinkomst på 850 kronor/månad.
Högsta taxan är tjugo kronor per
barn och dag för dem som har en
bruttoinkomst på 5000 kronor/månad och därutöver.
Enligt sociala centralnämndens
verksamhetsberättelse för år 1971 var
95 dagbarnvårdare anställda 1970
och 150 dagbarnvårdare 1971. 132
barn var placerade i familjedaghem
1970 och 213 - 1971. I juni 1972
var 130 dagbarnvårdare anställda
och 250 barn placerade i familjedaghem.
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Atgärder i den aktuella situationen
[ slutet av maj anmäldes till ordföranden för sociala centralnämnden, att kontot för barntillsyn i familjedaghem enligt budgetrapporten
för april månad (som kommit socialbyrån tillhanda den 27.5) hade överskridits. Rapporten visade att av de
871 ()()() kronor som finns anslaget
till denna verksamhet, hade man redan tagit 476100 kronor i anspråk,
det vill säga 186 100 kronor för
mycket vid denna tidpunkt.
Ordföranden uppmanade då berörda tjänstemän att inte förmedla någon barntillsyn mer förrän frågan
diskuterats i nämnden.
Arbetsutskottet behandlade ärendet
på sitt sammanträde den 13 juni (§
190 AU:s protokoll).
Det meddelades att 250 barn var
placerade i familjedaghem, men a.tt
resterande medel endast räcker till
100 barn.
Arbetsutskottet diskuterade vilka
åtgärder som borde vidtagas och beslutade att uppdraga åt socialbyrån,
att komma med ett underlag för beslut till sociala centralnämndens sammanträde den 27 juni efter vilka normer en nedskärning av verksamheten
skulle kunna ske eller om det fanns
starka motiv för en framställning till
kommunfullmäktige
om
tilläggsanslag.
Man beslöt även, att de som hade
sina barn placerade i familjedaghem
och står i daghemskö skulle anmodas
att i stället placera barnen på det
nya daghemmet, då de annars fick
betala sin barntillsyn själva, såvida
inte särskilt starka skäl motiverade
annat.
Dessutom beslöts att placeringsstopp skulle införas j familjedaghem,
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såvida inte speciella skäl förelåg för
en placering, ex.vis behov av socialhjälp vid ett avslag.
Socialbyrän skulle förmedla kontakter för privata placeringar.
Vid sociala centralnämndens sammanträde den 27 juni (§ 331) godkändes arbetsutskottets åtgärder. Då
medlen till fuUmäktiges förfogande
budgetåret 1972 var tagna i anspråk
och även vissa medel i 1973 års budget, utgick nämnden ifrån att ett tillläggsanslag var uteslutet. Kontakt
med representanter för kommunstyrelsen hade även förekommit. Nämnden var enig om att inte göra någon
framställning till kommunstyrelsen
om tilläggsanslag i detta läge.
Då sociala centralnämnden upplystes om att det på socialbyrån inte
fanns tillräckligt underlag för en ekonomisk bedömning av varje familjs
behov av kommunal barntillsyn. beslöt nämnden att säga upp all barntillsyn. Samtidigt med uppsägningen
skulle gå ut ett formulär till ansökan
om förnyad barntillsyn, så formulerad, att socialbyrån skulle få tillräckligt underlag för ekonomisk bedömning av familjen.
För att socialbyrån skulle kunna
fördela barntillsynen på nytt, på eu
så rättvist sätt som möjligt, var man
tvungen att formellt säga upp alla
dagbarnvårdare.
Sociala centralnämnden var enig i
siu beslut och framhöll att ingen
skulle behöva sluta sin anställning
eller anlita socialhjälp för att deras
barn inte fick kommunal barntillsyn.
Inte heller någon uppsagd dagbarn.
vårdare skulle behöva bli i behov av
socialhjälp. Nämnden önskade fortlöpande information från socialbyrån
om utvecklingen och effekten av beslutet.

Barntillsyn är ett gemensamt ord för mlnga olika verksamheter. Daghem, fönlolor,
fritidshem, familjedaghem, barnvArdarinnor t. tJI. Man måste satsa p1 allt detta (samma
sak passar inte: alla), ml.'n inom dl.' knappa rl.'surSl.'rnas ram. Vi har änd~ bara ~k.aue
betalarnas surt förvärvade slantar au hushålla med. Och skattebetalarna vill 2;U VI hushlllar med dem. För det vill vi väl?

Man beslöt även att kommunstyrelsen skulle underrättas om de åtgärder som vidtagits av nämnden för aU
förbättra den ekonomiska situationen
inom barntillsynsverksamheten. samt
aU förvaltningen för budgetåret 1973
skulle omräkna disponibla medel i
möjliga barntil1synsp!aceringar och
antal tillsynstimmar, för att en yttre
ram skulle kunna fastställas av nämn·
den. Frågan 'om normer för verksamheten bordlades.
Den 4 juli informerades kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Nil~ Nyström, av ordföranden
Gun östman, ledamoten Inga Davidsson i sociala centralnämnden
samt socialchef Rolf MiltelI om
nämndens åtgärder och omedelbart
därefter anordnades presskonferens

för de lokala redaktörerna för örebro-Kuriren och Nerikes Allehanda.
Den 12 juli meddelades ombudsman
Sture Nyhlen vid Kommunalarbetare!örbundets avd. 2 per telefon av
avd.chef Torsten Hardelid, socialbyrån, om centralnämndens beslut
att säga upp dagbarnvårdarna. Ombudsmannen tillfrågades om han
önskade skriftligt meddelande, men
avböjde detta och beklagade den' uppkomna situationen och tillade att det
inte var mycket han kunde göra åt
saken.
Den 13 juli avsändes uppsägningarna till dagbarnvårdarna.
Den 27 juli gjorde två föräldrar och
tio dagbarnvårdare en uppvaktning
på socialbyrån och begärde att nämnden skulle hålla ett informations5

möte. Man kom överens om den 7
augusti som lämplig dag.
Den 7 augusti hade sociala centralnämnden extra sammanträde för att
behandla barntillsynsverksamheten.
Man informerades om att, enligt
drätselkontorets uträkningar, 402000
kronor totalt skulle finnas disponibla
för barntillsynen i familjedaghem
från och med juli till årets slut, efter
att medel avseende barnstugan Duvans verksamhet under januari~
augusti omdisponerats. Detta belopp
beräknades räcka till cirka 80 barn
med s. k. heldagstillsyn (7,42 timmar
per dag).
Centralnämnden beslöt att följande
normer skulle vara vägledande vid
bedömningen av behovet av kommu~
nal barntillsyn:
a) föräldrarnas bruttoinkomst
b) familjens storlek
c) antal barn i barntillsyn
d) synnerliga skäl.
Beräkningen efter bruttoinkomst
förutsågs vara en sämre metod än
efter nettoinkomst, som ansågs ta för
lång tid. Man skulle då få göra en
budget för alla aktuella familjer och
kunde befara, att tillgängliga medel
starkt skulle decimeras under tiden
och att slutgiltigt besked till såväl familjer som dagbarnvårdare skulle fördröjas, vilket i sin tur skulle förlänga
tiden i ovisshet och därmed irritationen.
Nämnden poängterade speciellt att
övergången till det nya systemet
skulle göras mjuk och att särskilt
svårbedömda situationer skulle överlåtas åt nämnden för avgörande.
Vidare beslöt nämnden att vid nyanställning av dagbarnvårdare;' utöver allmän duglighet, följande normer skulle gälla
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Premiär för nytt industriområde

a) genomgång av särskild kurs för
dagbarnvårdare
b) antal tjänsteår som kommunal
dagbarnvårdare
c) villighet att handha vården av fler
än ett barn.
Dock skall även andra dagbarnvårdare kunna nyanställas om speciella
skäl föreligger.
Centralnämnden önskade prioritera
de dagbarnvårdare som satsade på
denna verksamhet som ett yrke, vilket inte innebär någon nedvärdering
av andra dagbarnvårdare.
Centralnämnden hade per annons
inbjudit dagbarnvårdare samt föräldrar till ett informationsmöte på
Stadshotellet den 7 augusti.
Många hörsammade inbjudan och
fick information angående den uppkomna situationen samt de åtgärder
som nämnden beslutat vidtaga. Slutgiltigt besked om anställning för
dagbarnvårdare och om kommunal
barntillsyn utlovades till senast den
.15 augusti.
Socialbyrån avsände skriftliga besked fredagen den Il augusti.

Av kommunalrådet Nils Nyström

När
Svenska
Radioaktiebolaget ningen. Bygget startade under juli
(SRA) i slutet av juli månad 1972 och är enligt tidplanen beräknad bli
satte spaden i marken för sitt nya inflyttningsklart under augusti 1973.
fabriksbygge, var det premiär för SRA kommer då att flytta över sin
Kumla kommuns nya industriområde. verksamhet från nuvarande egen
Området ligger utmed E 3 (nuvaran- fabriksanläggning vid Västra Drott~
de), närmare bestämt mellan trafik- ninggatan och från förhyrda lokaler
torget i norr och Västra Drottnings- ·i bl. a. C. A. Jonssons f. d. skofabrik
gatans utfart på E 3 i söder och nord- vid Hammargatan till den nya fabriväst om Europavägen. Kommunen ken på industriområdet. Däremot
har där under några år förvärvat kommer SRA fortfarande under någstora områden och första industri ra år att förhyra kommunens fabrikssom etablerar sig där är SRA. I daglokal vid Mflgasinsgatan (f. d. Rinalligt tal kallar vi det Sörby industrido & Johanssons).
'
område.
Hur stor personalökning det blir i
Företaget har i första hand förvärvat 40000 kvm mark och har även samband med inflyttningen i den nya
fått optionsrätt på lika stort område fabriken kan nu inte förutsägas. Men
för att kunna expandera i fortsätt- en viss ökning har aviserats.

Sammanfattning
Av ovanstående redogörelse framgår, alt sociala centralnämnden hela
tiden har varit enig i sina beslut och
att det således inte varit några partipolitiska skiljaktigheter. Nämnden
har således varit enig i sin bedömning, att inte begära tilläggsanslag
enär medlen till fullmäktiges förfogande för budgetåret 1972 är slut.
När krisen om barntillsynen i familjedaghem var ett faktum, gällde
det för nämnden att med fantasi och
praktiska åtgärder, så smidigt och
snabbt som möjligt, skära ner verksamheten så, att tillgängliga medel
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räcker. Vid informationsmötet den 7
augusti uppmanades auditoriet, att
yttra sig över de normer som nämn~
den beslutat följa vid nedskärningen
av verksamheten, att ge uppslag till
ytterligare normer.
,~ågra kritiska 'synpunkter framförd(s angående beräkningen efter bruttoinkomstprincipen: Sociala centralnämndens argument beträffande tidsgränsen_för slutgiltigt besked till berörda parter samt bestämmelsen om
"särskilda skäl" bedömdes 'godtagas
av de närvarande. Inga ytterligare
förslag till normer framkom.
En central frågeställning är natur-

ligtvis: Hur kan denna situation inom
barntillsynen ha uppkommit?
Den frågan ställde sig även sociala
centralnämnden i juni. En utredning
kommer att få ge svar på den frågan
samt om vilka åtgärder som måste
vidtagas för 1 att undvika överskridande i framtiden.
Vid sitt senaste sammanträde den
22 augusti 1972 beslöt sociala centralnämnden att med ledning aven utredning, som önskades till nästa sammanträde, överväga formerna för
barntillsynsverksamheten i Kumla i
framtiden. i

o
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Den nya fabriksanläggningen krä·
ver ökad personalstyrka. Enligt upp-.
gifter kommer personalstyrkan att
öka med drygt l00-talet och kanske
om ytterligare några år utökas ännu
mer.

Centrumsaneringen
Utbyggnaden av SRA och Fruktindustri kommer att ge arbetstillfällen för byggnadsar,betarna de när·
maste åren. Varje byggprojekt är
välkommet, då arbetslösheten drabbar byggarbetarkåren vid stagnation
på byggfronten. För Kumlas del hop-.
pas vi aU det under kommande vinter inte skaD bli någon större arbetS-

Av det egentliga Sörby industriomride syns idag inte så mycket - nigra tomma gärden.
Men bär syns en av kommunens första stora satsningar, vägporten under Europavägen.
Den skall ge en trafiksäkrare väg för de anställda till SRA. En liten del av den satsning
pI tryggare och vänligare arbetsmiljö som behöver göras. Mycket är kvar att göra. Och
det skall göras.

I samband med exploateringen av
det nya industriområdet i kommu·
nens nordvästra del, har även en
planskild korsning av E 3 skapats.
Det är Gartzvägen som fått anslut·
ning till området genom en vägport,
genom vilken de anställda vid SRA
och även den i anslutning till indu·
striområdet bosatta befolkningen kan
passera Europavägeq. utan att utsättas för olycksrisker 'på den livligt tra·
fikerade &trean.
Kumla fruktindustri startar sitt

nybygge
Som bekant kommer även Kumla
fruktindustri att bygga nya fabriks·
lokaler för sin produktion. Detta
8

företag har förvärvat c:a 200 000
kvm mark på industriområdet i Via.
Sedan det blivit klarsignal från Koncessionsnämnden för miljöskydd UD·
der våren 1972, har projekteringen
kommit in i slutstadiet. Och redan i
höst påbörjas markarbetena för det
blivande fabrikskomplexet. Firman
har fått såväl byggnadslov från kom·
munens byggnadsnämnd som igångsättningstillstånd från länsarbetsnämnden. De egentliga byggnadsar·
betena är beräknade att påbörjas under slutet av första kvartalet 1973
och någon gång under 1974 skall produktionen flyttas över från Frukt·
industris nuvarande anläggning vid
Västra Drottninggatan till den nya
fabriken på Viaområdet.

löshet bland byggjobbarna, då förutom de här industribyggena även
byggfirman Henry Ståhl AB, avser
att börja saneringen i kommunens
centrum. Därmed avses de båda kvar·
ter meDan Köpmangatan och järnvägen, som nu i flera år varit omväxlande vildmark, rivningstomter och
provisoriska parkeringsplatser. Firman har fått klartecken för första
etappen på projektet som omfattar
81 lägenheter i två huskroppar. Därmed närmar sig även tidpunkten att
ICA får sin varuhaIl, som ingår i
samma projekt Enligt vad man för
dagen kan se, är utsikterna för en
normal byggnadsverksamhet i Kumla
den kommande vintern ganska goda.

D

Råttkriget fortsätter!
Under tiden 25 september-25 oktober 1972 kommer rittgift kostnadsfritt all
kunna avhämtas av lantbrukare och fastighetsägare inom Kumla kommun hcs
följande personer;

•

Gustav Larsson, Tälle
Ostansjö
tel. 0582/52226
Lennart Folkesson, Skyberga
Kum!a
019n60 08
"
Ragnar Nilsson, Hjortsberga och Alvesta
Hällabrottel
72081
"
"
Sven Gustavsson, Alme~gen
Hällabrottet
12252
"
"
Lennart Karlsson, Herga, PI. 6482
Konn!.
160 15
"
"
Sven Sääw, Folketorp
113 41
K=1>
"
"
Karl Andenson, Vallersta, PI. 5222 D
Kum!>
140 61
"
"
Torsten Penson, Ekeby
1402t
K=1>
,.
"
Martin Guslavsson, Frogesta
Sköllenta
.. 019/236060
Under samma tid kan rlugift även fl hämtas pl häl50virdsnämndens expedilion Trädglrdsgatan 2 B mlndag-fredag kl 9.30--t 1.30 samt torsdag kl 16.00
-'18.00. Gift kan även utläggas genom nämndens försorg efter anmälan, tel.
109 80 mindag-fredag kl 9.30--11.30 samt torsdag kl 16.00-18.00.
KUMLA KOMMUNS HALSOVARDSNAMND
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Ny barnstuga i Kumla
Av socialinspektör Torsten Hardelid

Kumla har den senaste tiden upplevt
en intensiv debatt beträffande barntillsynen inom kommunen. Främst
har väl denna avsett familjedaghems-

barnen tog den för övrigt i besittning
den 15 augusti då de båda daghemsavdelningarna och fritidshemmet

verksamheten där kommunen ansett

öppnades och den 21 augusti startar

sig nödsakad att vidtaga en kraftig
nedskärning. Det kan då kännas
skönt att på detta område få framhålla något positivt, nämligen att en

förskolan sin verksamhet.

1 fritidshem samt förskola. De första

ny och efterlängtad barnstuga kunnat
färdigställas och även tagas i bruk.

På daghemssidan kommer en avdelning att ta emot 12 barn i åldern
3-..::5 år medan man i den andra tar
emot 15 barn j åldern 5-7 år.

Den är uppförd i kvarteret Duvan
med adress Villagatan 26, Kumla,
och omfattar 2 daghemsavdelningar,

Fritidshemmet har 15 platser för
grundskolans elever i åldrarna 7-14
åL
't

~

l

l
I

I Barnstugan - daghemmet eller förskolan _ lär sig barnen umgås med varandra; ta
hänsyn till varandra och lära av varandra. En mjuk förberedelse till det liv som obönhörligt väntar dem som äldre - i skolan och inte minst i arbetslivet.

l

KumlahaUen
Tel. 709 80 vx
SIMHALLEN
Badtider:
~åndag,

torsdag ..................•..•..................
Tisdag.................................... 07.00-08.15
Onsdag, fredag
07.00-08.15
Lördag
Söndag

13.00-19.00
13.00-19.30
13.00-20.30
09.00-15.30
09.00-12.30

'!arje söndag familjebad, dl rutschbana, badbollar m m finns tillgängliga i lilla
bassängen.
Kassan stänger 30 minuter före badtidens slut.
TÄVLINGSARRANGEMANG I HALLEN:
4-5 nove'mber 1972 Kumlaspelen i bordtennis
20-21 januari 1973 SM i brottning
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I förskolan har man en förmiddagsgrupp om 20 sexåringar och en eftermiddagsgrupp om likaledes 20 barn.
Vardera gruppen sysselsättes under 3
timmar.
Föreståndare för barnstugan är Carita Ehrstedt. Även i övrigt är personalbehovet väl tillgodosett och
samtliga är beredda att på bästa sätt
ta hand om och sysselsätta de barn
som fått plats på barnstugan. Goda
kontakter med barnens föräldrar är
något som personalen framhåller
och man kommer att satsa på regelbundna föräldraträffar.
Naturligtvis kan ej denna barnstuga
ersätta den nedskärning som skett
inom familjedaghemsverksamheten.
Ändå må den vara ett bevis för att
kommunen ingalunda glömt barntill-

synen. Förhoppningen är att den
skall bli till mycken glädje och även
få efterföljare, vilket för övrigt ingår
i kommunens ekonomiska femårsplan.
O

Sopstationen
I Hallsberg
hålles öppen under följande lider:
Måndag-fredag 7.30-9.00, 9.3012.15, 12.45-15.30, samt dessutom
torsdagar 17.00-19.00.
På förekommen anledning vill vi
meddela, att avgift uttages-för lass
över 2 m" även under kvällsöppettiden.
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Kulturnämndens höstprogram

SEPTEMBER
25 augusli-5 september (Samma tider som
Biblioteket är öppet)
Konstutställning. Hovfotograf Curt Götlin
utställer grafik ur egna samlingar. Biblioteket, Mobilen. Kulturnämnden.

5 september kl. 19.00
Konsert. Kumla-Hallshergs musikkår konserterar. Hardemo hembygdsgård, Tiven.
Kulturnämnden, Hardemo hembygdsförenmg.

9-19 september (Samma tider som Biblioteket är öppet)
Konstutställning. Folke Skoghäll utställer
oljemålningar. Biblioteket, Mobilen. Kulturnämnden.

OKTOBER
1 oktober kl. 19.00
Teater. "Mr President" av Jan Bergquist
och Hans Bendrik. örebroensemblen. Teatern, Folkets hus. Kulturnämnden.
4 oktober kl. 19.00
Konsert. Den brasilianska gitarristen Maria
Livia. Husaren, Folkets hus. Kulturnämnden, Fritidsskolan.
5 oktober kl. 20.00
Biograf Kontrast. "Sommaren med Monika" en film av Ingmar Bergman med bl. a.
Harriet Andersson och Lars Ekborg. Fol·
kans bio. Folkets hus och Kulturnämnden
visar kvalitetsfilm.

11 september kl. 19.00
Föreläsning. "Skulpturer och träsnitt" Lisbeth Bonrlesson-Franzen föreläser. Biblioteket, Verbalen. Föreiäsningsföreningen.

16-20 oktober
Krimina!vilrdsvecka. Utställning, teater, debatter. Tider och platser meddelas senare.
FÖrdäsningsfÖreningen.

17 september kl. 17.00
Jazzkonsert. Cent Bridge Jazz Band. Kjells
verkstad och Feee Qrbit. Vialunrlskoians
aula. Kulturnämnden, Birdland Jazz Club.

19 oktober kl. 20.00
Biograf Kontrast "Svält" film efter Knut
Hamsuns bok, med bl. a. Per Oskarsson.
Folkans bio. Folkets hus och Kulturnämnden visar kvalitetsfilm.

21 september kl. 19.00
Teater. "Lektionen" av 'Eugene Ionesco.
örebroensemblen. Föreställningen har premiär i Kumla. Vialundskolans aula. Kulturnämnden.

19 oktober kl. 19.00
Teater. "Lektionen" av Eugene Ionesco.
örebroensemblen.
Församlingshemmet,
Ekeby. Kulturnämnden.

23 september-2 oktober (Samma tider
som Biblioteket är öppet)
Konstutställning. Elsie Wallin utställer oljemAlningar och collage. Biblioteket, Mobilen. Kulturnämnden.

21-26 oktober (Samma tider som Biblioteket är öppet)
Utställning. ABF:s jubileumsutställning. En
historisk tillbakablick. Biblioteket, Mobilen.
ABF.
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ställer oljemålningar och akvareller. Biblioteket, Mobilen. Kulturnämnden.
16 november kl. 20.00
Biograf Kontrast. "Den skamlösa gamla
damen" film av Rene AlIios med bl. a.
Malka Ribowska och V. Lanoux. Folkans
bio. Folkets hus och Kulturnämnden visar
kvalitefsfilin.

Gitarristen Maria Livia. -Konsert 4 oktober.

25 oktober kl. 19.00
Teater. "Lektionen" av Engene Ionesco.
örebroensemblen. Folkets hus, Abytorp.
Kulturnämnden.

NOVEMBER
1 november kl. 19.00
Musikkate. Musik serveras under gemytliga former liksom kaffe m. m. Bland de
medverkande märkS Eva Möller med flamencogitarr och Carmen Lucenda, som
dansar flamenco. Husband: Kumla-Hallsbergs musikkår. Husaren, Folkets hus,
Kulturnämnden.

23 november kl. 19.00
Teater. ABF:s öppna teater spelar tvll. pJaser. Ett Molliere-collage samt "B - som i
borgare". Efterll.t debatt. Teatern, Folkets
hus. -'$ultumärnnden.
30 nov~mber kl. 20.00
Biograf Kontrast. "Z - han lever" film av
Costa Gravas med bl. a. Yves Montand.
Folkans bio. Folkets hus och Kulturnämnden visar kvalitetsfilm.
24 llovember--4 december (Samma tider
som Biblioteket är öppet)
Konstutställning. "Skulptur" en utställning
från Riksutställningar. Biblioteket, Mobilen. Kulturnämnden.

DECEMBER
2 november kl. 20.00
Biograf Kontrast. "Alice restaurang", film
av Arthur Penn med bl. a. Arlo Guthrie
och Pat Quinn. Folkans bio. Folkets hus
och Kulturnämnden visar kvalitetsfilm.

2 december kl. 15.00
ALLMUSIK-alisk eftermiddag. Medver·
kande bl. a. riksspelmannen Knis Karl
Aronsson och Kustbandet. Teatern, Folkets
hus. Kulturnämnden, ABF.

6 november kl. 19.00
Föreläsning. Björn Gillberg. Föredrag om
miljövll.rd. Debatt. Husaren, Folkets hus.
Kumla södra kvinnoklubb.

stat"
Föreläsning. Debatt. "Kyrka
Estraddebatt. Tid och plats meddelas sej
nare. Föreläsningsföreningen.

JO-20 november (Samma tider som Bib·
lioteket är öppet)
Konstutställning. Bengt Bosshammar ut-

Programmet är preliminärt och vi reserverar oss därför för eventuella ändringar och
tillägg. Se kommande annonser i ortspressen.
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För de som är litet äldre

Barnen kan ha
roligt på
biblioteket
Jl,IUSIKLEKSKOLAN
MUSIK

SAGA-RORELSE-

börjar pl biblioteket i Kumln den 12 september och pli biblioteket i Abytorp den
20 september.
Tider: I Kumla tisdagar 9-10 eller 10-11.
I Abytorp onsdagar 9-10 eller
10-11.
Ålder: cirka 4-6 år.
Kurslängd: 10 veckor.

Kumla
bibliotek
HUVUDBIBLIOTEKET
FolkrIS h:l$. Skolvägen 12

öppet vard. kl. 11-20, lörd. l:I.
11-17, Wnd. kl. 16-20
FILIALER:

Kurslednre: Birgit Grenfeldl.

I-läl/ubro/le/. Pensionlirshemmet

De[tagaTU\'gift: 5 kronor.
Arlmäl deltagande till bibliOlclet tel. 709 80
:l:lknytnin8 260.

öppet m;1nd., onsd., fred. kl. 1820, torsd., lörd. kl. 10-12.

SAGOSTUNDERNA

borjar pl bibliOic-

len enligt följande:
Kumla: onsdagen den
10.30.

13

~eptembcr

kl.

Hällabl'Ollct: torsdagen dcn 14 september
kl. 9.30.
KvamlOrp: IOrWagen den 14 september kl.

•

Å6)·lOrp. Posthuset

öppet mi\nd., tisd.• toOO. 1,;,\. 18-20.
fred. kl. 10-12.

l Fritids- och Kvanersgården kommer som tidigare at! bedrivas kontinuerlig kursverksamhet i gitarrspel,
keramik samt anordnas filmafinar
m. m. Fritidsgårdens engagemang i
Kumla BD festtåg som bl. a. bestod
av iordningställande av gamla cyklar
stimulerade till iden, alt under hösten
fortsätta med arbetet och mala cyk·
lama i en enhellig färg, saml efter
färdigsIäIlande ulplacera desamma på
lämpliga platser i kommunens centrum liII disposition för allmänheten.

I fritidsnämndens regi kommer Ullder hösten 72 att anordnas bl. a. två
kurser betr. AV-hjälpmedel, föreningsledarutbildning samt en föreningslräff där samtliga föreningars
ledare inbjudes.
Kumlahallens lokaler och träningstider är fulltecknade. Intresset för att
få hyra träningslokal är så stort att
en sporthall med lika slor kapacitet
med all säkerhel skulle kunna uthyras. En del slörre publika arrangemang kommer att hållas i Kumlahallen, nämnas kan, Kumlaspelen i
bordtennis 4-5/11 1972, SM i broIlning 20-21/1 1973.

D

Sumwhl!d. Centrumhu~el
öppet rnllnd.. torsd. kl. 18-20, lisd.,
fred. kl. 10-12.

I HlO.

SalUlahed: lisd:!gen den 19 september kl.

KI·urnlOrp. Folkets hus

9.30.
Äbytorp:
9.30.

öppet tisd. kl. 17.30-19.00, toOO.
kl. 13.30-U.OO.

freda~n

den 15 september kl.

DRI\1\'1ALEK (barnteater)

börjar p:1 biblioteket i Kumia den 12 september.
Tider: tisdagar 16.30-17.30 (fulltecknad)
17.30-18.30.
Alder: 8-10 5r (cirka).
Ku~ledare: Ingela Gustafsson.
Anmäl deltagande till biblioteket tel 709 80
anknytning 260.
Under hösten kommer vi all visa barn·
filmer (16 mm) och spela kasperteater p!L
biblioteket. Vi annonserar i lokaltidningarna och sätter upp anslag pli. bibliotekel.
14

BOKBUSSEN
besöker regelbundet ~tadens ylleromrllden och dessutom gamla och
sjuka i hnerstaden som har svart att
själva ta sig till biblioteket. 'ärmare
upplysniosar om bussen lämnas per
tel. 019n0980.

MAMMA
I

-

vad ska

Kumlahallen
Biblioteket

•

VI

göra på söndag?

9.00-12.30
16.00-20.00

15

Företagsläkaren Ingemar Borggren bar
mottagning på Götgatan 2 (tillträder 1 oktober 1972)
Kommunen har tecknat kollektiv olycks·
fallsförsäkring för samtliga elever. Den
gäller både under skoltid och fritid.

Kumla kommuns grundskol",
Läsåret 1972-1973
MEDDELANDE
Till elever, målsmän och anställda

Höstterminen omfattar tiden 18/8-20/12.
Vhterminen omfattar tiden 7/l-io/6.

I

Ett önskemll.l är att hemmen med kraft
och allvar minskar barnens snaskätande
och samtidigt förbättrar deras munhygien.

Lovdagar
3/11, ]912-2312 (22/2-23/2 är friluftsdagar), 16/4---19/4, 30/4, 1/6. '1

Studiedagar (heldagff)

",

,

för lärorna och samtidIgt lovdagar för eieverna
,r
18/8, 26/9, 12110, 12/3,,415.
n

Skolmåltider
serveras alla skolelever i Kumla kommun.
För att elev skall bli befriad från viss maträtt, menar vi aU ett av följande två skäl
skall föreligga: skolläkaren vitsordar att
eleven icke bör äta rätten eller i hemmet
finns principiella skäl av religiös eller annan art mot den serverade räUen. Skolmåltiderna syftar till att hjälpa hemmen att
hos barnen inpränta sunda matvanor. Skolans matsedel är också utarbetad av sakkunnigt folk. Personalen är tillsagd att
servera små portioner om eleven så önskar
för att lära sig äta maträtten. Medverkan
hemifrån som understryker skolans målsättning beträffande skolmåltiderna är något som vi räknar med. Eleverna på högstadiet ges tillfälle att till självkostnadspris
erhålla mellanmål pli. eftenniddagen i sko.(
lans matsal.

Tandvård
Samtliga klasser
tandvård.

,.

l grundskolan erhll.lIer

SkolhälsovArd

Trafiksäkerheten

anordnas på skoltid enligt särskild plan och
har förlagts till Kumlaballen, där badmästare och lärare står för undervisning och
tillsyn.

kräver ständig vaksamhet. I den vardagliga
efterlevnaden av de trafikregler eleverna lär
sig i skolan måste polisen, målsmännen och
lärarna enigt reagera mot överträdelser som
ökar riskerna på våra gator och vägar.
Cyklar och mopeder lämnas hemma om
skolvägen lämpar sig för promenad. Under
läsåret kommer trafikpoliser att besöka
klasserna. Utbildade skolpoliser hjälper eleverna tillrätta på utsatta gångställen. Som
kontaktlärare för skolpolisverksamhelen
fungerar Inge Karlsson.

Friluf~dagar

Skolans ordningsregler

Antalet friluftsdagar under läsåret är 8. (l
antalet inräknas 2 dagar av vintersportIovet.)

är till för att öka trivseln för alla i skolarbetet. Elever och mAIsmän känner till
reglerna och lärarna ska se till att de efterlevs. Det är angeläget att framh:111a bety·
delsen av hemmens medverkan till att bibringa eleverna en positiv inställning till
skolan och (less regler.

Skolbad och simundervisning

HöGSTADIET
Skolläkaren Börje Lindgren
mottagning på Viaiundskolan l:a och 3:e tisdagen i månaden .... kl.

8.00-- 9.00

Skolsköterskan Gun Joelsson
mottagning på ViaIundskolan varje läsdag .. kl.

9.00-10.00

LAG- OCH MELLANSTADIET
Skolläkaren Börje Lindgren
mottagning på Malmens
skola 2:a och 4:e tisdagen i månaden .... kl.

8.00-- 9.00

Skolsköterskan Gull-Marie Karlsson
mottagning på Malmens
skola varje läsdag .... kl. 9.00-10.00
Dessutom besöker skolsköterskan och kuratorn (Annica Hagström) skolorna enligt
följande uppställning:
l:a torsdagen i mån. under lästid:
Fylsta skola
kl. 10.15-11.15
Sannaheds skola
kl. 11.30--12.00
I:a onsdagen i mån. under lästid:
kl. 10.15~10.45
Tallängens skola
Kvarntorps skola
kl. 11.00-11.30
2:a torsdagen i mån. under lästid:
Hagaskolan
kl. 10.15-10.45
Hardemo skola
kl. 11.30-12.00
Stene skola
kl. 12.30-13.00

-,

Musikskolan
handhar frivillig musikundervisning och.
körsång. Undervisningen sker både på
skoltid och fritid.

Specialundervisning
Efter elevvArdskonferensens och rektors bedömning kan elever enskilt och i grupp få
specialundervisning av skilda slag.
Specialklasser och observationskliniker är
inrättade för de båda rektorsområdena. Under läsåret kommer dessutom som förut
samordnad undervisning i klinik att ordnas
för elever med läs- och skrivsvårigheter.
BAde skolpsykolog och skolkurator är
knutna till elevvårdsverksamheten och sarskild invandrarklinik har inrättats.

Skolsparande
bedrives i samarbete med Kumla sparbank
och Länssparbanken.

Alla milsmän
vill givetvis medverka till att genom kontakt med elevernas lärare reda ut missförstånd eller klarlägga problem av annan
art. Ett telefonsamtal eller ett kort sammanträffande målsman och lärare emellan
rekommenderas. Sll.väl målsmän som lärare
har skyldighet att medverka till att miss. hälligheter i skolarbetet snabbt klaras upp.
Genom resp. elev kan målsman begära, att
få tel.-nr och besked om lämplig telefoneller besökstid hos klassföreståndaren.

Föräldramöten
kommer att ordnas under läsåret såväl av
klassläraren som av föreningen Hem och
skola och av dessa gemensamt.
Vår förhoppning är att läsåret 1972/73
ska präglas av god vilja till gemensamma
17

anslrängningar för
vAra elevers bästa.

undervisningens

och

LAG- OCH MELLANSTADIETS
REKTORSEXPEDITION

Reklorema

Rek.tor Sigvard Zettervall
Kontorist Ulla Svensson
Studierektor Karl-August Axelsson

Telefoner
I innerstaden går expeditionernas och skolornas telefoner över kommuneos växel
0191709 80 med skilda anknytningsnummer.

Kansli och rektorsexpeditioner har expeditionstid vardagar 8.00-12.00, 13.0017.00, torsdaear även 17.00-18.00.
SKOLKANSU

mkn.
Skolchef I:e rektor
Sigvard Zeuervall
Kontorist Anne-May Karlsson
Sko1lr.amrer Bor,it Aronsson
Musikledare Jan Nilsson

183
181
182
180

VUXENUTBILDNINGENS REKTORSEXPEDmON
Studierektor Holger Nylund
19S
HöGSTADIETS REKTORSEXP.
Rektor Stig Berglund
210
211
Kontorist Marianne Larsson
Studierektor Sven Elisson
212
Kontorist Anna-Greta Axelsson
214
VIALUNDSKOLAN (högstadiet)
Tillsynslärare Kjell-Olov Messing
Läkarmouagningen
Elevkåren
Yrkesvalslärare Margareta Bäck
Vaktmästare
Matsal
........................
Lärarrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lärarrum, hemkunskap o. textilslöjd
Lärarrum, teckning, trä· och
metallslöjd
Skolpsykolog Barbara Werner
eller te!' OS82/11 1 40 ankn. 2S2
Skolkurator Annica Hagström
Skolvärdinna Ellis Barlow
177,
18

ankn.
ankn.
. 183
. 18.

1"

FYlSTA SKOLA
Tillsynslärare Carlewert Andersson
Lärarrum, mellanstadiet
.
Lärarrum, lågstadiet
.
Matsal
.
Läkarmottagningen .......•......
Vaktmästare
.
Skolbibliote.k.scentnll
.....•......
Obs· klinik
.

188

189

186
218
190

191
190
23.

.
.
.

. . . . . . ... . .... . . . . . . . . . .

192
193
19.
19•

MALMENS SKOLA
Tillsynslämrc Holger Nylund
.
Lärarrum, mellanstadiet
.
Lärarrum, lAgstadiet
.
Gymnastiksalen
.
LäkarmolIagningen ..........•...

19>
197
198
198
199

M,,,,"

Centralköket, Malmens slwla
Ekonomiförest. Gunnel Sjögren

196

TllLSYNSlARARNAS EXP.TIDER:
Carlevert Andersson, Fylsta SKola,
torsdagar kl. 14.00-14.30
Eric Persson, Hagaskolan,
fredagar kl. 8.30-9.00
Holger Nylund, Malmens skola,
onsdagar kl. 10.40-11.40

Ake Skoghäll, Tallängens skola,
mAndagar kl. 10.30-11.30
Anna·Lisa StAhlberg, Sannaheds skola,
tisdagar kl. 11.00-11.40
Slig·Arne Andersson, Stene skola,
tisdagar kl. 10.30-11.30
Kjell-Olof Messing, Vialundskolan,
fredagar kl. 10.00-11.00
Inga Davidsson, Kvarntorps skola,
onsdagar kl. 10.40-11.10
Bemt Bengtsson, Hanlemo skola,
torsdagar Id. 10.30-11.00

•

Ahörardagar

HAGASKOLAN
Tillsynslärare Erk Persson
Lärarrom
Vaktmästare Ebbe Eribwn

; ........ _ , 1972/73
Vialundskolan
Fylsta skola
Hagaskolan
Malmens skola
Tallängens skola

2313, 24/3
9110, 713
9/11, 3/4
vecka 43, vecka 12
Sill, 9/4

Sannaheds skola
6/10,
Stene skola
12/4,
Hardemo skola
13/12,
Kvamtorps skola
23110,
Lärarna lämnar föräldrarna närmare
lysningar angående åhörardagarna.

1/3
13/4
8/6
IS/S
upp-

Fritidsnämndens verksamhet

TALLÄNGENS SKOLA
Tillsynslämre Ake Sk.oahäll
Lämrrum

213
215
216
217
177
178
179
226

SKOLBESPISNING

.

SANNAHEDS SKOLA
Tillsynslärare Anna Lisa Ståhlberg
Lärarrum
.
STENE SKOLA
Tillsynsl. Slig·Arne Andersson ..
Lärarrum
.

Tel.
72343
72391

KV ARTERSQARD
För ungdom vilka icke fyllt IS lir.
Servering, stereo, bordtennis, hnbby, mysrum.

78790
78790
7334S
73032

22S
227

HARDEMO SKOLA
Tillsynslärare Bernt Bengtsson
Lärarrum

.

761 27
76127

228
216

KVARNTORPS SKOLA
Tillsynslärare Inga Davidsson ..
Lärarrum
.

771 97
771 97

Öppet: Tisdag, onsdag och torsdag kl. 17.30
-21.30.
FRITIDSGARD;
För ungdom vilka fyllt IS lir.
Caf\'!:, bordtennis, biljard, dart, keramikrum
med drejskiva och brännugn, stereoanläggning, TV, Eva-rum m. m.
Oppet: Dagligen kl. 18.00-22.00. Fredag
och lördag utsträckt tid till kl. 23.00.
PROJEKTORSKOTARKURS
Kurs för föreningsfunktionårer pA "Bell

and HowelI Automatic".
Tid: Oktober mAnad.
FöRENlNGSADMINISTRATION
Kurs för föreningsfunktionärer gillande
framställan av olika slag av stenciler.
Instruktion på Gestetner elstencil spritstencil.
Tid: Oktober mlnad.
ARETS UNGDOMSLEDARE
•
Fritidsnämnden utser två ungdomsledare
vilka förtjänstfullt arbetat för sin förening
och dess ungdomar. Samtidigt hålles föreningssammankoDlSt med information beträffande kommunala och statliga bidrag.
Tid: November månad.

"

Gruppkorsband

,

•

Baksidan

..,

En bild ,för baksidan
En bild av baksidan

,

•

Egentligen inte så gammal som
man först kan tro.
.
Men här Iig'ge'r nu Domusparkeringen., Och d~t är ju
också en baksida! .En_praktisk, vänlig baksida.
~

•

,
KB KUMLA TRYCKERI 10656

.,

