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INSÄNDARE 
”Avståndet gör det svårt!”

Vi måste ta oss igenom den här nuvarande situationen 

genom att stödja regeringen och bekämpa pandemin 

och den ekonomiska krisen. För att uppnå detta måste vi 

respektera de riktlinjer som myndigheterna infört för att 

minska virusspridningen. När hygienreglerna respekter-

as skyddar vi oss själva och dem som är runt omkring oss. 

Det gör det också lättare för studenter att studera i små 

grupper. 

Jag är student på kompetenscenter och jag märker att 

många studenter inte längre fokuserar på studierna. På 

grund av Corona vill de inte komma till skolan och även 

om de studerar hemifrån fokuserar de inte längre. Lärar-

na hjälper oss mycket men det räcker inte, för vi träffas 

sällan. Vi kommunicerar genom Itslearning men närvaron 

är mycket viktig för att bättre förstå. Avståndet gör det 

svårt.

Joyce Furaha Mlangaliro 

Redaktör
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Vårluft, friska 
vindar och 
hopp om nya 
tider!
Nu står sommaren och knackar på dörren. Och visst längtar man kanske 

lite extra efter soliga dagar, knoppande buskar och grönskimrande träd 

just i år. Det gråa täcket som legat över oss under flera månader lättar 

och just nu är vi än mer beroende av de positiva effekterna som solen 

bär med sig. Just hur bra solen är för oss kan du läsa om på sidan 11.-12

Ingen kunde väl ana att vi än idag, mer än ett år senare, fortfarande skulle  

prata om fysisk distansering och ihållande rekommendationer från  

Folkhälsomyndigheten. Ingen kan undkomma att Coronaviruset fort-

farande håller ett hårt grepp om vårt samhälle. Försiktigt väntar hela  

världen in resultaten av coronavaccineringarna. Kommer vi kunna leva 

något så när som vanligt inom en rimlig tid? Joyce har analyserat effek-

ten pandemin har på ekonomin och hennes spännande tankar kan du ta 

del av på sidan 3-4 i detta nummer.

I det här numret av Glasklart har vi även äran att få presentera en helt 

ny intervjuserie som hädanefter kommer finnas med i varje kommande 

nummer; Lärarintervjun! Här får ni möta Kompetenscenters lärare 

på ett helt nytt sätt och först ut är våra fantastiska Katalin Lindberg- 

Bruskern och Susanne Andersson.

 

Vi hoppas att ni kommer tycka om även detta nummer av Glasklart där 

ni, förutom det ovan, kan läsa om vårdlärarnas LEAN-pris, nyheter kring 

slutbetyg och Vlaznims solskenshistoria från när han valde att utbilda 

sig till bussförare. Missa inte heller hälsningen från rektorn, Anna-Klara 

Sjölund och våra bok-och serietips.

Glasklart, Redaktionen 

 Trevlig sommar!
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Under denna period av 
coronapandemin går 
inte alla verksamheter 
lika bra som tidigare; 
familjen, banker, företag 
och sjukvård går igenom 
en mycket kritisk period.

Det finns ett väsentligt förhållande mellan familjen,  

bankerna, företagen och sjukvården som gör det möjligt 

för befolkningen att utvecklas. Efter att ha tjänat sin lön 

kommer man att spendera pengar i företag genom att 

betala olika saker, som mat, kläder, räkningar och resten 

av pengarna kommer att sättas in på personligt konto på 

banken. Banken drar nytta av sina kunders pengar genom  

att låna dem till de som behöver och sedan tjäna på  

räntan. 

På grund av coronaviruset förlorade många sina jobb 

och de kan inte längre spara pengar. Banken befinner sig 

oförmögen att betjäna sina kunder när de också behöver 

hjälp för att överleva. 

En familj kan vara beroende av 
ett lån från banken och banken är 
beroende av sina kunders pengar

Ett företag är beroende på konsumenter för att produ-

cera och sälja sina varor. Flera företag är också beroende  

av bankerna för att låna under svåra tider. Om man inte 

har pengar kan man inte köpa dyra varor, till exempel bil, 

och det kan påverka företag som tillverkar bilar. Det kan 

även leda till att företaget slutar sälja och att flera blir av 

med sina jobb. 

Bortsett från dessa behov producerar företagen många 

maskiner för att sälja och tjäna pengar på, men på grund 

av coronaviruset har köparna minskat. Många människor  

har tappat deras jobb och de kan inte spara pengar eller 

betala skatt. Banken har inte tillräckligt med pengar 

för att låna ut. Företagen befinner sig i en stor kris och  

anställda tvingas sluta arbeta eftersom produktionen 

minskar. Det betyder att när människor inte arbetar och 

inte tjänar några pengar så kan de inte spara pengar på 

banken och när banken inte har pengar kan företagen 

inte få pengar när de behöver. Efter alla dessa problem 

kan företag och deras anställda inte längre betala till-

räckligt med skatt. Dessa skattepengar som får landet att 

fungera smidigt.

På grund av denna pandemi befinner sig landet i en  

ekonomisk kris. Regeringen spenderar mycket pengar på 

sjukhus för masker, vacciner och andra skyddsmaterial  

för vårdgivare, medan det också finns verksamheter,  

utbildning och andra sociala arbeten som behöver pengar 

 för att fortsätta fungera, såsom äldreboenden och för-

skolor. 

Coronaviruset drabbar många människor som är äldre 

och de som har problem med kroniska sjukdomar. Läkare, 

sjuksköterskor och undersköterskor har ansvar för dessa 

människor. Vårdcentraler behöver många vårdgivare 

för befolkningens behov och dessa vårdgivare behöver  

också en bra lön för att fortsätta ta hand om sjuka 

människor.

Många personer i Sverige har studerat med hjälp av CSN 

de måste hitta ett jobb för att återbetala dessa pengar,  

men på grund av coronaviruset befinner de sig utan  

arbete och de lever beroende på socialtjänsten. Antalet 

arbetslösa har ökat och skatterna har minskat. Regering-

en har ett stort problem att lösa så snart som möjligt.

Coronaviruset påverkar hela 
samhället och jag ställer mig 

så många frågor

Framtiden är mörk och jag ställer mig så många frågor. 

om de som är högutbildade och med så mycket erfaren-

het befinner sig utan arbete, vad ska hända med mig och 

andra som fortfarande studerar på Kompetenscenter? 

Om staten inte får ska tepengar, hur kommer samhället 

att fungera? Om banken inte längre får pengar från sina 

kunder, hur kan företagen överleva eller växa? Om de 

som är ansvariga för sina familjers inkomst förlorar sina 

jobb, hur kommer de att leva?

Coronaviruset påverkar inte bara  familjen, bankerna, 

företagen och sjukvården. Det påverkar hela samhället.

Joyce Furaha Mlangaliro 

Redaktör

Corona och den ekono miska kampen
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Kort hälsning från en Rektor som arbetar för fullt med att organisera så bra  

utbildning som det går under pandemin och samtidigt planera för många bra  

kurser till hösten.

Vi förstår att det är svårt att vara elev just nu. Vi kan inte alltid hjälpa er som vi 

skulle önska. Men vi försöker göra det vi kan. Det är ännu osäkert hur höstens 

kurser kommer att kunna genomföras. Om vi måste ha fortsatt blandat distans 

och på plats eller om vi kan öppna för mer undervisning på skolan. Vi får vänta och 

se. Vi hoppas såklart att vi kan undervisa som vanligt. 

Ta hand om er och håll er friska!

Hälsningar, Anna-Klara Sjölund

Rektor och ansvarig utgivare

55

Vårdlärarna tog 
emot

Leanpriset infördes 2011 och delas ut varje år inom  

Social-och arbetsmarknadsförvaltningen. Detta för att 

uppmärksamma personer eller arbetsgrupper som aktivt 

arbetat med utveckling för att öka kvaliteten i verk-

samheten. Förutom äran ges vinnarna möjligheten att  

genomföra en aktivitet, resa, studiebesök eller liknande, 

i syfte att stimuleras och inspireras till fortsatt förbätt-

ringsarbete.

Välförtjänta vårdlärare stod 
som vinnare
Det var väldigt många nominerade från det föregångna 

året, både enskilda personer och hela arbetsgrupper, 

och en del var nominerade flera gånger. Av alla dessa  

nominerade stod två vinnare i slutändan klara. En av 

dessa var våra fantastiska vårdlärare; våra alldeles egna 

vårdhjältar! Vilken ork och energi de visat i en brinnande 

pandemi med en hårt drabbad vård. Och med en sådan 

självklarhet, flexibilitet och meningsfullhet det har  

genom förts. Det är med stolthet vi kan gratulera Susan-

ne Andersson, Virpi Karasmaa-Karlsson, Eva Persson, 

Magnus Jonsson, Lotta Jansson och Kristin Fredriksson.

Nedan kan ni läsa motiveringen till vinsten:

Utifrån välgrundade erfarenheter i Vård-och omsorgscollege 

samt SFA medicin, har lärargruppen fortsatt utveckla vårdut-

bildningar med kvalitet i nationell framkant. Vårdutbildning 

som jobbspår erbjuder kompetent personal till kommunens 

Vård-och omsorgsnämnd och med imponerande snabb-

het skapades en kort-utbildning för att förbereda personal i  

omställning till den kommunala vården under våren och  

sommaren.

6
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LÄRARINTERVJU

Möt 
Katalin 
 
– SVA-läraren som alltid drömt 
om att vara lärare, har svårt att motstå 
bakelser och som helst lyssnar på musik 
av Jean-Michel Jarre!

Hur kommer det sig att du valde att bli just lärare?

Redan som barn observerade jag mina lärare och tyckte 

mycket om deras yrke, men jag visste inte vilket ämne jag 

var mest intresserad av. Först ville jag bli lärare i natur-

kunskap, men till slut blev jag lärare i svenska som andra-

språk och historia. Det var självklart för mig att jag ville 

jobba som lärare i framtiden. 

Jag kan berätta för er att jag var en ”dålig” elev som lärar-

na var lite rädda för. Jag var otrevlig mot de lärare som jag 

inte tyckte om och sa till dem direkt om de gjorde något 

fel. 

Hur länge har du arbetat som lärare?

Jag har jobbat som lärare i 22 år.

Vilka ämnen undervisar du i? 

Svenska som andraspråk. Jag undervisar alltså svenska 

för invandrare.

Vad är det bästa med att vara lärare? 

Det bästa med att vara lärare är att träffa så många olika 

elever med olika intressen och bakgrund. Det är roligt att 

hjälpa dem med språket så att de får komma in i samhället 

och känna sig som människor i Sverige. Det är fantastiskt 

att se när de plötsligt börjar förstå något, t.ex. ett uttryck 

eller grammatik och utvecklas mer och mer. Eleverna 

upptäcker nya saker hela tiden.

Vad är det svåraste med att vara lärare? 

Ibland har jag elever som jag inte kan hjälpa fram till  

målet. De kanske är i en svår situation och kan inte  

utvecklas just då. Det är inte deras fel. Eftersom jag vill att 

alla ska klara mina kurser är det svårt för mig om jag inte 

kan hjälpa en elev att göra det. Jag försöker på olika sätt, 

men ibland går det inte.  

5 snabba…
Morgon eller kväll

”önskar jag var morgonmänniska”

Katt eller hund

Sommar eller vinter

Bok eller film

Godis eller chips

”Inget av dem, men en bakelse  
kan jag inte motså ”

”Det bästa med att vara lärare är att 

träffa så många olika elever med olika 

intressen och bakgrund”

Vilka är dina undervisningsstyrkor? 

Mina elever tycker att jag förklarar grammatik bra och 

att jag hjälper dem individuellt när de behöver det. De  

känner att det är viktigt för mig att de utvecklas och att 

jag lyssnar på dem. 

Vad är det konstigaste som hänt dig under en lektion?

En jättestor geting flög in i klassrummet och det blev 

kaos. Alla hoppade och skrek, men samtidigt skrattade 

vi. Vi öppnade alla fönster. Då flög getingen ut genom ett 

fönster, men kom tillbaka genom ett annat fönster. Till 

slut tog en elev ett gammalt nationellt prov som vi just 

tittade på och dödade getingen med det. 

Vad gör du när du inte jobbar? 

Jag och min man trivs bra ihop och gör mycket tillsam-

mans. Vi har alltid nya idéer, t.ex. att besöka ett museum 

online, lagar mat eller läser en bok tillsammans eller bara 

prata med varandra om allt möjligt. Jag brukar träna och 

simma, men då vill inte min man följa med.

Vilken musik lyssnar du helst på? 

Klassisk musik och elektronisk musik av Jean-Michel  

Jarre!

Har du arbetat med något annat än undervisning 

tidigare? 

Innan jag blev klar med min lärarutbildning jobbade jag 

som personlig assistent, städare, guide och översättare. 

Man fick ta det jobb som fanns. 

Vad var ditt drömyrke när du var liten? 

Lärare. Ja, det är sant. 

Vad har du för motto i livet? 

Gör det bästa av situationen oavsett vad det är, ha dröm-

mar som går att förverkliga och var glad även åt små sa-

ker! Var positiv och det hjälper dig igenom mycket! 



Möt 
Susanne 
 
– Vårdläraren som önskar  
att hon var morgonmänniska,  
föredrar frukt framför godis  
och gärna gjuter i betong!

Hur kommer det sig att du valde att bli just lärare?

Jag fick tipset om att söka till det, jag har haft hand om 

en del elever som haft APL (arbetsplatsförlagt lärande) 

när de läst till undersköterska och tyckt att det här med 

att lära ut är väldigt roligt. Jag har arbetat 20 år inom  

våden och tycker mig kunna det jobbet bra, jag vet vad  

som förväntas av en undersköterska och vad våra  

elever behöver kunna. Vården i dag ställer höga krav  

på god kompetens så jag är mycket glad att kunna få  

dela med mig av mina erfarenheter och kunskap.

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Jag är faktiskt inne på mitt femte år nu som färdig lärare. 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Jag undervisar i omvårdnadsämnen, hälsopedagogik, 

specialpedagogik, vårdpedagogik och handledning och 

Gerontologi, geriatrik. Jag har också hand om APL plat-

serna i KAK.

Vad är det bästa med att vara lärare? 

Mötet med eleverna och att se dem ta med sig nya  

kunskaper och växa in i en ny yrkesroll.

 

Vad är det svåraste med att vara lärare? 

Just nu är det avståndet, att inte få ha klasser och diskus-

sioner. Att sköta allt via dator och sitta så mycket still. 

Vilka är dina undervisningsstyrkor? 

Oj va svårt, tror det är att jag är så engagerad i ämnena, 

jag vill så himla mycket att eleverna ska tycka det här  

yrket är lika viktigt som jag själv tycker det är. Jag är  

väldigt stolt över min bakgrund och vill att de ska känna 

samma stolthet när de är klara med sin utbildning. 

Vad är det konstigaste som hänt dig under en lektion?

Den va knepig… tror det är de hysteriska skratten som 

kan bli när vi har praktiska övningar och det är könsorgan 

framme i klassrummet (alltså inte riktiga) och eleverna 

blir fnissiga och att eleverna kommer igång och frågar om  

sex och samlevnad när vi ska sätta kateter och 

någon väl vågar fråga om det 

och snacket kommer igång. 

Man får vara förberedd på det mesta *skratt*.

Vad gör du när du inte jobbar? 

Jag tränar, jag tycker om att springa och vara ute i 

naturen. Jag tycker om att skapa, älskar att gjuta i betong.

Vilken musik lyssnar du helst på? 

Jag tycker om det mesta utom hårdrock faktiskt. 

Lyssnar mycket på musik.

Har du arbetat med något annat än undervisning 

tidigare? 

Ja jag har arbetat som undersköterska, handläggare på 

socialtjänsten och haft eget företag.

Vad var ditt drömyrke när du var liten? 

Jag ville bli frisör, jag har alltid tyckt om att fixa hår och jag är 

lite hobbyfrisör, klipper alla i familjen och de har inte klagat 

än….

Vad har du för motto i livet? 

Ta vara på dagen och gör det bästa av den! Ge ett 

leende till den du möter, det är gratis och jag 

lovar- du får ett tillbaka! 5 snabba…
Morgon eller kväll

”önskar jag var morgonmänniska”

Katt eller hund

Sommar eller vinter

Bok eller film

Godis eller chips

”Frukt”

”Det bästa med att 

vara lärare är mötet 

med eleverna...”

109

”Jag ville bli frisör när jag var liten”

LÄRARINTERVJU
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Solen – främsta källan till  
D-vitamin
Forskare har länge studerat vilka effekter solen har på 

vår kropp och ett av de allra vanligaste områdena som  

studerats är kanske det som rör D-vitamin. Solen är 

främsta källan till D-vitamin, vilket vi får via att huden  

bestrålas av solljus. Det påverkar jämvikten av kalcium 

och fosfat i kroppen, men spelar också roll för andra  

ämnesomsättningsprocesser och är en av de viktigaste 

regulatorerna för livet i cellerna. I vår hud finns ett  

förstadium till D-vitamin som omvandlas till aktivt D- 

vitamin när huden exponeras för ultravioletta ljus som 

når oss i solen.

Solen och vår psykiska hälsa
Många upplever att solen även påverkar humöret, att 

när solen tittar fram åker mungiporna upp. Årstids- 

bunden depression är vad det låter, att man påverkas så 

pass av årstiderna att man blir deprimerad. Det förekom-

mer att man kan drabbas också på vår och sommar men  

det vanligaste är att man blir deprimerad på höst och 

vinter. Det här har studerats närmare för att ta reda på 

vilken inverkan solen egentligen har på vårt psykiska  

välmående och även här spelar D-vitamin en viktig roll. 

Brist på D-vitamin har visat sig orsaka trötthet men även 

ha en koppling till årstidsbunden depression. 

 

D-vitamin och immunförsvaret
På senare år har man inom forskarvärlden sett en ännu 

starkare koppling mellan D-vitamin och immunförsva-

ret. Ett bristande immunförsvar påverkar vår hälsa i 

allra högsta grad och man har sett indikationer på att D- 

vitamin kan stärka immunförsvaret. Brist på D-vitamin 

skulle med andra ord i sin tur kunna orsaka problem 

med immunförsvaret, något forskarna behöver studera  

ytterligare för att med vetenskaplig säkerhet kunna  

fastslå sambandet. Ett samband forskare sedan länge 

har slagit fast är att utomhusvistelse i sol- och dagsljus  

minskar risken för benskörhet. Skelettet behöver  

kalcium och för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig 

kalcium från maten behövs D-vitamin. 

Dygnsrytm och humör
Genom att utsätta sig för dagligt solljus så signaler man 

till kroppen vilken tid på dygnet det är, vilket i sin tur  

leder till bättre sömn. Och bättre sömn ger bättre humör 

Solljuset når även, via våra ögon, in till den delen i hjärnan 

som reglerar vårt humör och påverkar det positivt.

Njut av solen, men ha respekt
Det finns många positiva hälsoeffekter av att vistas i  

solen och samtidigt som man inte ska vara rädd för 

solljus bör man även visa respekt för solen. De starka  

strålarna påverkar hudens åldrande och överdrivet  

solande eller solande i solarium är knutet till en förhöjd 

risk för hudcancer. Precis som med de flesta nyttigheter 

och njutningsmedel så är det riskabelt med överdosering 

även när det kommer till solen – så lagom är bäst och 

tänk på att vad som är bäst för en själv när det kommer 

till mängden sol man klarar av kan skilja sig markant från 

vad någon annan behöver. 

Redaktionen

Solen, denna älskade himlakropp som betyder så mycket för vår hälsa, 
både positivt och negativt. På våra breddgrader har vi ofta en längtan-
de relation till solen då den under vinterhalvåret också lyser med sin 
frånvaro. Att solen kan vara farlig för oss känner nog de allra flesta till 
men solen har även en hälsosam inverkan på kroppen.

Välkommen 
du härliga sol



BOKTIPSET
”Vuxen, så funkar det” är skriven av Stefan Ekberg. Det här en underhål-

lande, rolig och allvarlig handbok för unga vuxna och den handlar om allt 

från hur man hittar sig själv och sin passion, till hur man handskas med 

pengar, står upp för sig själv och hur man hanterar livets normala mot-

stånd. Så att man får en positiv rivstart in i vuxenlivet.

Ja, och den handlar såklart om hur man blir sig själv i en värld där alla pressas 

till att vara likadana. Den handlar om hur man tar hand om sig själv, vad livs-

lycka och framgång egentligen är till skillnad från den yta vi alla exponeras för 

och jämför oss med så vi alltid känner oss mindre än vi är.

Meningen med den här boken är att visa hur man blir en mogen och säker per-

son men behåller sin ungdomliga gnista och livslust så att man gör sitt liv till det 

liv man vill ha.

SERIETIPSET
SVT storsatsade och släppte under början på året den kritiker-

rosade serien ”Tunna blå linjen”. Den handlar om polisens arbete 

i Malmö där privatliv och jobbliv ibland blir svåra att hålla isär. 

En butiksägare trakasseras av ett gäng killar och polis tillkallas, 

det är där mitt i ingripandet som serien ”Tunna blå linjen” börjar. 

Killarna viftar med mobilerna och spelar in. Arbetsuppgifterna för 

poliserna varierar snabbt.

Vi är med när de släcker en liten brand i en papperskorg, när en de-

monstration urartar, när en man försöker ta sitt liv, och när spår ska 

säkras efter en våldtäkt. Polisernas agerande hatas och hyllas på Twit-

ter samtidigt som nästa larm går. Och i det ska ett privatliv manövreras 

som en tonårsdotter som tjuvröker eller en morfar som tjatar.

Ingen gör helt rätt eller helt fel, men de gör så gott det kan och det är styr-

kan i ”Tunna blå linjen”. Det blir riktigt obehagligt ibland men framför allt 

mänskligt. Det här är en serie rakt in i vår samtid. Hjälten i den här serien 

löser inga spektakulära mord, hjälten här går till jobbet nästa morgon också.
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Nyhet!
Möjligheten att utfärda 
slutbetyg inom komvux 
förlängs ytterligare fyra år!

På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att  

genomgå prövning begränsad i många kommuner och 

Komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning. 

Detta gör det svårt för många elever att hinna få slut- 

betyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 

2021. Regeringen har därför beslutat att ett sådant  

slutbetyg istället ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 

2025. För gymnasieexamen gäller andra regler om vilka 

kurser som får ingå.

För vem gäller detta?
Om du svarar ja på någon av frågorna så kan det vara bra 

att kontakta oss för att se över dina betygsdokument:

• Har du kurser som är betygsatta innan 1 juli 2012?

• Har du kurser med betygskriterierna IG, G, VG och/

eller MVG?

• Har du dina betyg på flera olika betygsdokument? Du 

har kanske betyg från både ungdomsgymnasiet och 

vuxenutbildning.

• Studerar du nu eller har du tänkt börja, för att ta ut 

ett slutbetyg?

Varför är det så viktigt?
Det finns flera anledningar till att se över din möjlighet 

att få ihop ett slutbetyg:

1. Om du redan har de betyg som krävs för att ta ut ett 

slutbetyg – men inte gör det före 1 juli 2025, så riskerar 

du att behöva studera ytterligare för att få en gymnasie-

examen. 

2. Slutbetyg eller gymnasieexamen krävs för grundläg-

gande behörighet till högskola, universitet och yrkeshög-

skola. 

3. Samlat betygsdokument/studiebevis eller utdrag  

ur betygskatalog ger inte grundläggande behörighet.

4. Arbetsgivare frågar ofta efter slutbetyg eller gymna-

sieexamen.

5. Slutbetyg eller gymnasieexamen är en värdehandling 

i din framtid.

Behöver du mer information för att avgöra om det 

här gäller dig? Välkommen att kontakta någon av  

Kompetenscenters studievägledare.

Tidigare var det beslutat att Komvux endast får utfärda slutbetyg på gymna-

sienivå fram till den 1 juli 2021. Efter det datumet skulle slutbetyget ersättas 

med gymnasieexamen. Nu har möjligheten att utfärda slutbetyg inom Komvux 

förlängs ytterligare fyra år.
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Visste du att ...
 

… du kan tävla i Bussförar SM?

… antalet resor med kollektivtrafik har ökat 24 %?

… 14 % av bussarna är röda?

… 14 % av förarna är kvinnor?

… bussförarens lön har ökat med nästan  

25 % på tio år?

… fler kvinnor än män väljer bussen?

… 62 % av bussarna i kollektivtrafiken har  

kameraövervakning?

… de flesta resenärerna är mellan 15-24 år?

… en buss kan transportera lika många  

passagerare som 20 fullsatta bilar?

… 94 % av bussarna i kollektivtrafiken har  

rullstolsplats?

Vlaznim drogs mot 
känslan av att få 
köra ett stort fordon
Vlaznim har läst yrkesförarutbildningen 
med inriktning mot buss genom Komvux i 
Köping, en utbildning  som leder till att man 
sen kan jobba som bussförare. Han berät-
tar att han har kompisar som jobbar inom 
bussbranschen och att de tycker att det är  
världens roligaste yrke att jobba med. Det 
är en yrke där man får köra mycket och träf-
fa en del människor. Detta var anledningen 
till att han sökte just den utbildningen.

Vlaznim drogs mot känslan av att få köra ett stort fordon 

och det var något han alltid drömt om. Han beskriver  

flera delar som han gillar med bussföraryrket: körningen, 

mötet med människorna, servicekänslan och att man vet 

att man gör en god insats för samhället och människorna.

För att kunna bli en bra bussförare krävs det, enligt 

Vlaznim, att man har en känsla av ansvar, kör lugnt och 

mjukt, att man är trygg som människa och kan inge  

förtroende till passagerarna. Det är förstås även viktigt 

att man behärskar trafikreglerna, tycker om att köra buss 

och att man är serviceinriktad, menar han.

”De har utvecklat mig till den 
bussförare jag är idag”
Vlaznim beskriver att han är särskilt tacksam mot  

Anna-Klara sjölund och studievägledarna som stöttade 

honom och möjliggjorde själva antagningen till utbild-

ningen. Han beskriver också att personalen hos utbild-

ningsanordnaren varit fantastiska och riktar särskilt  

fokus mot trafiklärarna som hjälpte honom med helheten 

av busskörningen; de har varit väldigt pedagogiska och 

utvecklat honom till den bussförare han är idag. Vlaznim 

upplever att alla verkligen hjälpt till för att han skulle 

lyckas med sin utbildning. Dels har han fått hjälp med den 

praktiska biten och dels har han fått stöd med den teore-

tiska delen som kräver mycket tid och förberedelser. För 

Vlaznim var det värt allt slit.

När han tänker tillbaka på sin utbildning 

så minns han det som det bästa 

han gjort i sitt yrkesverk-

samma liv. Han minns 

hur hans trafiklä-
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rare lärde honom att köra och utvecklade honom till en 

fullfjädrad busschaufför. Han minns engagemanget från 

personalen som verkligen ville att han skulle lyckas med 

sin utbildning och bara det gjorde att han blev än mer  

motiverat att lära sig. Han minns hur han utvecklades 

som person och hur han kunde se det som var dåligt och 

gjorde det till någonting bra.

Men allt var inte enkelt under utbildningen. Vlaznim  

beskriver två typer av utmaningar han mötte; dels den 

praktiska och dels den teoretiska delen, där den ena är 

roligare än den andra. Han menar att det inte alltid var så 

roligt att läsa inför proven, med det måste göras.

Vlaznim uppskattar att hans möjlighet till jobb har ökat 

från 20 % till 100 %. Han beskriver det som väldigt skönt 

och befriande att känna sig eftertraktad på arbetsmark-

naden igen. Han är särskilt spänd på att få jobba med sitt 

drömyrke och för honom känns det underbart. I dagens 

samhälle måste man ha ett jobb, speciellt om man är  

förälder, men det handlar också om att få en sysselsätt-

ning och känna sig behörig, berättar Vlaznim.

Vlaznim har redan fått in en fot i branschen. I sommar 

startar hans yrkesmässiga karriär som bussförare då han 

blivit erbjuden jobb. Det är en spännande och rolig period 

som väntar honom och vi önskar honom självklart stort 

lycka till i framtiden.

Redaktionen

Bussförarutbildningen 
är en av tre yrkesförar- 
utbildningar som vi på 
Kompetenscenter kan 

erbjuda. 

Mer information om utbildningarna och vad  som krävs 

för att få läsa en sådan finns på vår hemsida: 

www.koping.se/kompetenscenter
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På den här sidan förmedlas kort information och tips om nyheter på Kompetenscenter,  
aktiviteter, böcker eller hemsidor, sökande efter kursböcker och annat intressant.

Vill du meddela eller tipsa andra elever om något?  
Maila då till skoltidningen.kkc@koping.se och ange Anslagstavlan som ämne.

Anslagstavlan

Studieteknik!Många har sina studier på distans. 

En del är vana vid det, en del har 

aldrig någonsin varit med om det. 

Förutsättningarna är olika. 
Tips för att bättre klara dina 

distansstudier kan du hitta 

på vår hemsida.

Chatta med SYV

Visste du om att du även kan nå oss studieväg-

ledare via vår chattfunktion på hemsidan? 

I chatten kan du ställa enklare frågor som rör 

studie-och yrkesvägledning och vi kommer 

då ha möjlighet att svara i realtid.

Hittaut 2021
Leta efter checkpoints och 
upptäck din närmiljö med hit-
taut! 

Läs mer om Hittaut 2021 på 
koping.se under evenemang.

Vårdspåret ökar intresset för 

vård-och omsorgsyrken
 

På vår nya hemsida kan ni läsa 

mer om detta...

Webbansökan 

öppen 17 maj till 10 juni!

Ansökan till höstens kurser går nu att 

söka på Kompetenscenters hemsida. 

Kluriga 
sidan
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Nummerpussel
Här hittar du fyra amå nummerpussel där du ska lyckas fylla i rätt saknade nummer. De skanade 

numrena är alla mellan 0 och 5. Summan av en hel vågrät rad står längst ut till höger och summan av 

en hel lodrät rad står i raden längst ner. Även de diagonala raderna ska bli en viss summa. Lycka till!



Nästa nummer av Glasklart
kommer i oktober


