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Utgåva 9 

Ditt företag 

 

I DEN HÄR UTGÅVAN: 

 

FRÅGOR 

SPORTLOVSTIPS 

KURATOR PÅ KC 

YH: PRODUKTIONSTEKNIKER 

INSÄNDARE 

 

 

 

 

TIPSA TIDNINGEN! 

Vi söker artiklar, insändare, 

dikter och andra texter hela 

tiden så skicka gärna dina 

texter till: 

skoltidningen.kkc@koping.se 

 

Ansvarig utgivare 

Anna-Klara Sjölund, rektor 

Annika Karjalainen, lärare 
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FEBRUARI PÅ KOMPETENSCENTER 

 

Februari lider mot sitt slut och vi gläds åt ljusare dagar. Ett annat glädje-

ämne är beskedet att KC får starta en YH-utbildning till produktions-

tekniker, vilket ni  kan läsa mer om i detta nummer.  

 

Var det någon som missade att det var alla 

hjärtans dag den 14 februari? Vi hoppas att 

ni passade på visa uppskatting mot nära och 

kära och kanske också var lite extra snälla 

mot er själva. På KC:s grundläggande kur-

ser bjöds det på chokladhjärtan. Det var 

uppskattat, särskilt mitt i provskrivningen!  

 

Vecka 9 är det sportlov på grund-och gymnasieskolor i Västmanland. 

Vuxenutbildningen har inte sportlov men KC bjuder på två lediga dagar 

för att man ska kunna vara med sina barn eller förhoppningsvis kunna 

göra något roligt själv och ha en liten paus. Här i Glasklart kan du läsa 

om tips på aktiviteter! 

 

 

 

 
 

 

https://koping.se/kompetenscenter.html


 

 

 

 

 

 

VAD SKA DU GÖRA 

PÅ LEDIGHETEN?  

Leka med barnen, läsa böck-

er och promenera mycket. 

Jag hoppas på ännu bättre 

och varmare väder!  /Iryna 

Jag ska stanna hemma för 

jag har inget att göra. Jo, 

kanske titta på fotboll och 

film.   /Rohan 

Promenera, kanske 10 km. 

Titta på tv med mina gran-

nar och prata svenska med 

dem. /Safar 

Sportlov i Köping börjar veckan 9 och pågår mellan den 25 febru-
ari och den 1 mars. Kompetenscenter stänger måndag den 25 och 
tisdag den 26 februari och då är eleverna lediga. Kanske har du 
dessutom barn som är lediga från skolan eller vill själv delta i en 
aktivitet för att tänka på något annat än studierna. Här kommer 
några tips om vad man kan göra i Köping och omkring under 
sportlovet! 
 
 
Sugen på att motionera? 
 
Känner du till fritidsbanken? 
Fritidsbanken är som ett 
bibliotek men för att låna 
sportsaker. Syfte är att alla, 
barn och vuxna, kan låna bland 
annat hjälm, skridskor, fot-
bollsskor, osv. och testa olika 
sport- och fritidsaktiviteter 
utan att spendera mycket 
pengar. Lånetiden är 14 dagar 
och det är dessutom helt gratis 
att låna!  
Fritids banken ligger i Köping, på Skolvägen 1 (Nibbletorget), och alla är väl-
komna mellan kl 14 och 18 varje tisdag och torsdag.  
På kommunens webbsida hittar du mer information om fritidsbanken samt 
förklaringar på olika språk (engelska, somaliska och arabiska). 
Bild: Köpings hemsida 

 
Köpings kommun har dessutom flera isbanor öppen till allmänheten med 
extra öppettider under sportlovet för att åka skridskor. Öppettider och in-
formationer om ishallen, bandyplan och de andra isbanor hittar du på Kö-
pings webbsida. 
 
Föredrar du att promenera eller springa? Det finns flera motionsspår i Kö-
pings kommun, som varierar i längden mellan 1,5 och 5 kilometer. Trevligt 
för att ta lite frisk luft och vara i naturen! De olika motionsspåren hittar du 
på kommunens hemsida. 

 
Besök ett museum! 

Köpings museum har alltid gratis 
inträde för alla till utställningar om 
Köpings historia. Dessutom ordnar 
museet två speciella kvällar den 27 
och 28 februari för barnen mellan 7 
och 10 år som inte är rädda för spö-
ken! Läs mer om museet samt om 
”Kväll på museet” för barn på Kö-
pings webbsida.                                

Bild: Köpings hemsida 

                                               Fortsättning nästa sida  
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TIPS PÅ AKTIVITETER UNDER SPORTLOVET 

https://koping.se/uppleva-och-gora/fritidsbanken.html
https://koping.se/uppleva-och-gora/idrott-och-motion/allmanhetens-akning-och-isbanor.html
https://koping.se/uppleva-och-gora/idrott-och-motion/allmanhetens-akning-och-isbanor.html
https://koping.se/uppleva-och-gora/idrott-och-motion/motionsspar.html
https://evenemang.koping.se/sv/evenemang/verksamhet/278075/Kvall-pa-museet
https://evenemang.koping.se/sv/evenemang/verksamhet/278075/Kvall-pa-museet


 
 
Delta i språkcafé 
  
Att gå till språkcafé är bra för att träna det svenska språket men också för att träffa olika människor och 
fika tillsammans! Det finns två språkcaféer i kommunen: en på Köpings bibliotek, varje måndag mellan 
16:30 och 18:30, och den andra på Kolsvas bibliotek på torsdagar mellan kl 16 och 18. Det är gratis och du 
behöver inte anmäla dig i förväg! Dessutom kan du gå när du vill, även om det inte är sportlov. 
 
 
Låna en bok! 
 
Att läsa är också bra om du vill träna det svenska språket, men självklart 
kan du också läsa en bok för att det är kul. I Köping och Kolsva bibliotek 
hittar du massa av olika böcker, men du kan också låna en bok i Kompe-
tenscenter! På den gula sidan av skolan finns en bokhylla. Där kan alla 
låna en bok, ta hem den och lämna tillbaka eller behålla den om man 
vill. Man kan också byta böcker (ta en bok och lämna en annan istället). 
Det finns lite av varje i den ”levande bokhyllan” så kolla gärna om du 
hittar något som intresserar dig! 
 
 
För dig som har barn 
 
Köpings ordnar olika aktiviteter för barn under lovet, från och med lör-
dag den 23 februari. Programmet hittar du på kommunens webbsida 
eller här som PDF. 
 
- Celly Paillet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Det finns ingen kurator längre på Kompetenscenter eftersom vissa tycker det är lite skamligt att prata med 
någon. Tvärtom måste man inte skämmas om man behöver prata med en kurator. Ibland är det även vik-
tigt att få träffa en.  
 
Att ha en kurator på skolan var en av de ämnen som togs upp i det senaste elevrådet. Skolan kan inte ha en 
ny kurator på plats hela tiden, särskilt om ingen kommer och bokar tid. Men ändå ordnar Kompetenscen-
ter en kurator för de elever som behöver. Prata gärna med din lärare om du är i behov att träffa en kurator 
så ordnar skolan en tid åt dig. 
 
- Celly Paillet 
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KOMPETENSCENTER ORDNAR EN KURATOR VID BEHOV 

 

https://koping.se/download/18.5104f339168e641fc17427cd/1550224613070/Sportlovsprogram%20köpings%20kommun%202019.pdf


 
 
 

 
Kompetenscenter sätter igång en ny yrkesutbildning: nu är det möjligt att utbilda sig till 
produktionstekniker som öppnar dörrar till olika industri-yrken. Vi på Glasklart har frågat 
Camilla Åberg, som är utbildningsstrateg på Kompetenscenter, om den nya yrkesutbild-
ningen.   
 
Varför startar Kompetenscenter den nya utbild-

ningen?  

Utbildningen startar för att det finns många företag i vår 

region, Köping, Arboga, Kungsör och Eskilstuna som 

behöver denna kompetens. Företagen har varit med och 

byggt denna utbildning från grunden. De har berättat för 

oss vilka kurser som måste ingå i utbildningen för att en 

studerande som läst utbildningen sedan ska kunna bli 

anställd som produktionstekniker. 

 

Kan du berätta kort om utbildningen?  

Efter utbildningen kommer arbetsuppgifterna bestå av 

att effektivisera processen i den moderna industrin och vara delaktig i alla delar av produktionen. En pro-

duktionstekniker har kunskap om hela produktionsprocessen, från idé till färdig produkt och arbetar både 

med metodutveckling samt förbättringar då det är viktigt att kunna se helheten i produktionskedjan. Din 

yrkesroll efter utbildningen kommer till exempel att vara produktionstekniker, beredare, kvalitetsingenjör, 

kvalitetstekniker, produktionsplanerare eller manufacturing engineering. Utbildningen innehåller 20 

veckors LIA (praktik). 

 

Hur lång tid tar det att klara utbildningen? Utbildningen är 1 år och 8 månader 

 

Vilka krav finns för att anmäla sig till den? 

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymna-

sieskolan (svenskt eller från annat land), 

För att klara utbildningen behöver man även ha kunskaper från industri eller teknikutbildning eller från 

arbetslivet samt Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 och Engelska 5 

Särskild behörighet 

Lägst betyget Godkänd/E krävs i följande gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper: 

•Industritekniska programmet: Matematik 2a, Industritekniska processer 1, Produktionskunskap 1, Produkt-

ionsutrustning 1 

Eller 

•Teknikprogrammet: Matematik 2c, Produktionskunskap 1, Produktionsutrustning 1 

Eller 

•Motsvarande kunskaper. Med motsvarande kunskaper menar vi att du genom arbete eller andra erfarenhet-

er skaffat dig kunskaper motsvarande kurserna ovan. Fortsättning nästa sida  

NY YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING: PRODUKTIONSTEKNIKER 
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Eller 

•Reell kompetens. Om du saknar ett slutbetyg eller inte har läst de gymnasiekurser som krävs, kan du ansöka 

på s.k. reell kompetens. Då bifogar du ett CV till din ansökan, samt handlingar som styrker att du har kunskap-

er som motsvarar kraven ovan, exempelvis arbetsintyg där dina arbetsuppgifter framgår. 

 

Var kommer utbildningen att äga rum?  

Utbildningen kommer att ges på Kompetenscenter i Köping men det finns möjlighet att följa utbildningen via 

satellitort från Eskilstuna och YH-center. Bor man i Eskilstuna kan man sitta där och följa utbildningen i real-

tid. 

 

Jag vill uppmana alla som är intresserade av utbildningen att ansöka även om man inte uppfyller alla behörig-

hetskrav. Yrkeshögskolan kan nämligen ta in 20 % som inte uppfyller behörighetskraven. 

Vill eleverna veta mer kan de kontakta mig på : 0221-25850 eller camilla.aberg@koping.se 

 
Mer information samt listan av alla kurser som ingår i utbildningen finns också på Kompetenscenters hemsida. 
Ansökan är öppen mellan 18 februari till 17 maj och man ansöker via Kompetenscenters webbansökan. 
 
 
- Celly Paillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder: Kompetenscenters hemsida 

https://koping.se/kompetenscenter/nyheter/nyheter-kc/2019-02-18-idag-oppnar-ansokan-till-produktionstekniker.html
https://koping.se/kompetenscenter/yrkeshogskolan.html
https://open24.ist-asp.com/koping/vux/Vux/Vocationals
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Många elever flyttar från Köping till andra kommuner för att kunna få sina betyg i svenska språ-

ket fortare. Men istället borde de lära sig djupare här i Kompetenscenter. Därför att vår kunskap 

kan bära oss bättre i framtiden. Som Anna Klara, rektorn till Kompetenscenter sa i skoltidningen 

GLASKLART: “Ibland är vägen tung och det är svårt att lära men vet ni, sen är kunskap inte tung 

att bära.” Jag kan säga att eleverna i Kompetenscenter har bättre kompetens när man jämför med 

många elever från andra skolor. Jag pratar med elever från andra kommuner som läser SVA 2 och 

SVA3, men de kan inte lika bra svenska som jag gör. De förstår inte alls sina brev som kommer 

från olika myndigheter. De kan inte skriva sina brev eller CV till jobbsökningen. Då ber de hjälp 

från mig istället vad brevet innehåller och jag hjälper dem. Hur kan man säga då, att man har lärt 

sig svenska utan att kunna göra såna saker? Jag menar att de alltid är i nöd och kan inte vara 

självständiga.  

Vi har duktiga lärare som har många års erfarenhet inom undervisning. De vill att man ska lära 

sig på riktigt sätt och ha inre kunskap. Kommunen bjuder oss till olika utbildningar liksom Vård 

och Omsorg, CNC-operatör och andra företagare som hjälper människor att hitta jobb. Företaget 

heter Stöd och Matchning. Jag tror att Köping kommun och Kompetenscenter har ett bra samar-

bete att etablera oss på rätt sätt.  

De som vill flytta här ifrån behöver tänka efter innan de flyttar och hitta en bättre lösning än att 

flytta. T.ex. de kan övertyga sina lärare genom att visa hur mycket de kan och ställa sina frågor 

vad de vill. På det viset kan man förhindra att ångra sig senare.  

 

Heja Kompetens! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Bild frånPixabay 
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INSÄNDARE: SLUTA ATT FLYTTA! 


