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KOMPETENSCENTERS KULTURDAG
Den 26 april firade Kompetenscenter alla kulturer och traditioner med
en kulturdag. Festen samlade elever och personal från skolan, i Folkets
Park mellan klockan 9:00 och 12:00.
Efter ett välkomsttal med mycket humor sjöng alla tillsammans den
svenska nationalsången, Du gamla, du fria, medan en skärm visade texten.
Fjorton länder var representerade genom mat, på sexton bord. Alla var
bjudna att gå runt och smaka på typiska maträtter och drycker. Flera
elever hade på sig traditionella kläder, särskilt eritreanska och kurdiska
kvinnor. Två tjejer från Thailand hade också på sig typiska klänningar
som är en del av en cirka 300 år gammal tradition. Dessutom var rektorn Anna-Klara klädd i en Svensk folkdräkt.

I DEN HÄR UTGÅVAN:

Kulturdagen
Frågor
Yakutskarna och Samerna
Intervju: Carl Boman-Linér
Språkcafé
Studiehjälp
Yrkesutbildning
KC på Instagram
Insändare
Meningsfull tanke

TIPSA TIDNINGEN!
Vi söker artiklar, insändare,
dikter och andra texter hela
Eritreanska och thailandska dräkter.

Fortsättning nästa sida
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tiden så skicka gärna dina
texter till:
skoltidningen.kkc@koping.se

FRÅGOR
VAD TÄNKER DU
OM
SKOLTIDNINGEN?

Grupper av eritreanska, kurdiska och syriska elever visade danser från sina kulturer (som dansas traditionellt för fest eller bröllop), och även andra personer
gick för att dansa med.
Mellan mycket skratt och applåder sjöng alla tillsammans En kväll i juni och
till slut Broder Jakob, flera gånger, och provade även att sjunga i kanon.
Över 300 personer var med i festen och vi tackar organisatörerna samt alla
personer som kunde vara med!

Jag tycker att det var spännande att läsa. Det innehåller mycket viktiga information för oss som kämpar på
språket och på att hitta jobb
i Sverige. — Patcharida

Organisatörer och Anna-Klara klädd i en svensk folkdräkt.

Skoltidningen? Vad är det?
Jag visste inte att den finns,
ingen har sagt nåt. Jag ska
läsa den nu! — Khadra
Muhamud

Jag tycker att den är bra för
att det är intressant att läsa
om vad som finns på skolan
utöver de egna kurserna.
Det vore kul att läsa mer om
olika utbildningar. — Julia
Gustafsson

2

Tog du bild eller filmade du under kulturdagen? Skicka gärna dem till Glasklart! skoltidningen.kkc@koping.se

Var med i kulturdagen
kulturer från:
Afghanistan

Serbien

Eritrea

Somalia

Frankrike

Sudan

Grekland

Sverige

Irak

Syrien

Kongo

Thailand

Serbien

Ukraina

Vitryssland

Bilder: Kurdiska dräkter och
bordet med mat från Syrien.

SAMBANDET MELLAN TVÅ OLIKA FOLK—
(YAKUTSKARNA OCH SAMER SAMERNA)
På Kompetenscenter gillar vi naturligtvis kunskap, och ett sätt att nå ny kunskap är att vara nyfiken på världen och söka information. Moustafa Morad som
studerar svenska som andraspråk på KC bidrar med en text som lyfter kunskap
om två folkgrupper och vikten av att ställa frågor.

Den här texten uppmanar att tänka med självständighet och att skapa nya tanken.
De båda folken har inte samma rötter men Yakutskarna har turkiska rötter och deras språk är en del av altaiska språk och de kommer från Altai-bergen. Sen flyttade de österut till (Sakha) som är en del av Ryssland.
Samerna bodde förut i Ural bergen och flyttade senare västerut (sameland) så efter ett långt sökande kan man
säga att de har slaviska rötter.
Yakutia län eller Sakha har kallaste vintern i hela världen och det beror på att det ligger långt bort från havet
och 60 % av länet ligger norr om polcirkeln.
Det bästa djur som anpassade sig till det kalla klimatet är renen så de båda folken brukade jobba med renbete
och ibland undrar vi om det finns en speciell förbindelse mellan de två folken. Vi undrar mycket men får inga
svar. Kanske var den klimaten och miljön som gav folken gemensamma egenskaper eller de lärde sig av
varandra därför att kom de från två områden bredvid varandra.
Den här tanken var ett infall av mig, undrar ni också? Det betyder att ni är på väg till en ny kunskap som leder
er till en upptäckt.

Ovan: Samerna; nedan: Yakutskarna
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INTERVJU MED REKTORN CARL BOMAN–LINER
Intervju är en stor del av tidningar så
Glasklart bestämde sig att göra den
också med personal i Kompetenscenter. Intervjuoffer är en av våra biträdande rektorer.
Skulle du vilja med att presentera dig
själv och vilka tidigare utbildning och
arbetslivserfarenhet du har?
Jag heter Carl Boman-Linér och är sedan november 2017 anställd som biträdande rektor
med ansvar för SFI på Kompetenscenter. Bor i
Västerås med fru och två barn men kommer
ursprungligen från Lidköping i Västra Götalands län. Därav en annorlunda dialekt!
Jag är utbildad gymnasielärare i Samhällskunskap och Historia i grunden och har jobbat både på
gymnasiet och inom vuxenutbildningen som lärare. Jag har under ett antal år varit kontorschef för ett
privat utbildningsföretag innan jag kom hit till Kompetenscenter. Till hösten kommer jag påbörja rektorsprogrammet.
Kan du berätta vad du anser om Kompetenscenter idag?
Mitt första intryck av Kompetenscenter är att det är en bra plats både att arbeta och studera på. Vår
styrka är just den breda kompetens som finns bland oss som arbetar här,( vår undervisning håller en
hög nivå, Studie- och yrkesvägledare som hela tiden finns tillgängliga för studenten och en administration som jobbar hårt för att hjälpa både elever och lärare med allt praktiskt runtomkring).
Hur kan Kompetenscenter bli ännu bättre?
Samverkan med andra delar av samhället och kommunen är jätteviktigt. Andra delar som kan förbättras är den digitala undervisningen och då även rusta skolan än mer med ökat antal datorer/elev
eller andra digitala hjälpmedel.
Samverkan med Arbetsförmedling eller andra aktörer är en viktig del. Mer tid för eleven att ägna sig
åt sina SFI studier utan avbrott och en gemensam planering kring eleven. Det är också viktigt att få
hjälp med studieteknik och ytterligare individanpassa SFI undervisningen för att eleven skall få mer
tid att träna de delar den behöver. Men jag vill även tillägga att även om eleven oftast vill klara SFIkurserna så snabbt som möjligt så är det viktigaste att de lär sig språket på ett bra sätt och kan ha
glädje av det resten av livet, inte hur snabbt det går!
Vad anser du om Glasklart och hur kan den för att förbättringar?
Vad gäller Glasklart så är det ett jättebra tillskott till vår verksamhet! Jag hoppas det blir något som
engagerar både oss anställda men också eleverna. Att det ger en insyn i hur det är att studera hos oss
och att det blir något man pratar om både mellan elever men också mellan elever, lärare och ledning
på skolan.
Till sist vill vi på Glasklart tacka dig för du tog dig tid att besvarar våra frågor samt dela
med mig av dina åsikter samt reflektioner gällande vår skola.
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UTVECKLA DINA SVENSKAKUNSKAPER PÅ SPRÅKCAFE!
Att lära sig nya saker kan vara olika för olika personer, som att lära ett nytt språk.
Det kan vara både lätt eller svårt. Det finns många olika sätt att lära sig. Man kan
lära sig på skolan, titta på teve, lyssna på musik och mer, men man kan gå till
språkcafé också.

Från vänster till höger: Lani, Birgitta, Sandu, Joud, Leena, Tesfaldet, David, Dawit och Christer.
Vad är språkcafé?
Språkcafé är en plats där både svenskar och nyanlända träffas för att öva och prata det svenska språket, fika och det
är helt gratis. Det är mötesplatser där människor berättar och lär sig om olika kulturer. Det är jätteroligt, en bra
och lugn miljö och man skapar nya vänner. Vi inte bara pratar utan ibland sjunger vi med gitarr och lyssnar på
olika sånger. Vi tar upp olika ämnen till exempel familj, erfarenheter, jobb och olika information. Debatt och argumentation brukar vi också göra. Språkcafé leder till utflykt och aktiviteter som utvecklar kunskap och vänskapsband.
Jag har talat med en arrangör av Svenska Kyrkans språkcafé på Sankt Olovsgården som heter Birgitta From, som är
präst. Hon sade att språkcafé ska vara en del av samhället där man kan träffa människor för att hjälpa och känna
varandra på grund av det svenska språket. Birgitta, Sylvia Launics-Aronson och andra medlemmar av Köpings pastorat gör vad de kan för att hjälpa vårat samhälle.
Förutom Svenka Kyrkan finns det flera andra som arrangerar språkcafé i Köpings kommun till exempel Biblioteken
i Köping och Kolsva, Pingstkyrkan, Tunadalskyrkan och Östanåskyrkan.
Alla människor är inbjudna och välkomna att komma till språkcafé, både svenskar och nyanlända, för att lära och
utveckla sina svenskakunskaper.
Vi ses på språkcafé!
- Lani Jane Pajulio Emuy

Fortsättning nästa sida
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Menci, elev på SFI, berättar om sin erfarenhet av Språkcafé:
Jag heter Menci och kommer från Filippinerna. I somras 2017 när jag
kom hit till Sverige började jag studera svenska. På SFI, träffade jag
människor som berättade om språkcafé där man kan träffas och prata
svenska med andra som också lär sig språket. Då jag vill lära mig mer
och snabbare så lät det intressant. På språkcaféet träffas man, fikar
och pratar svenska med varandra. Vi pratar om svensk kultur, vad
som händer i Sverige och tips hur man kan leva i Sverige. Vi hjälper
varandra att bli bättre på svenska. Jag tycker att språkcafé är mycket
bra och tror att det kan vara något bra för andra i samma situation.
Man får en möjlighet att lära sig svenska språket bättre och träna på
att prata.
För mig har språkcafé betytt mycket. Jag ångrar inte att jag gick dit.
Du hittar också mer information om språkcafé på Köpings kommuns hemsida:

https://koping.se/stod-och-omsorg/ny-i-sverige/motesplatser/sprakcafe.html

STUDIEHJÄLP—EN INDIVIDUELL HJÄLP MED DINA STUDIER
I studiehjälpen kan alla eleverna på Kompetenscenter få hjälp med sina studier. Studiehjälpen är öppen två
dagar i veckan:
- onsdagar, kl 15:00 till 16:00, sal 4
- fredagar, kl. 11:45 till 13:00, sal 21.
Där kan man få hjälp med matematik, svenska, svenska som andra språk, engelska och samhällskunskap, både på grundläggande och gymnasienivå. SFIeleverna är också välkomna.
Studiehjälpen är till för alla elever, men hjälpen beror lite på vilken eller vilka
lärare som är närvarande eftersom ingen lärare undervisar alla ämnen. Ändå
försöker läraren att hjälpa eleverna så bra som möjligt i ämnen de inte undervisar eller att hitta en annan lärare som kan bättre.
Dessutom kan man låna en dator, för att arbeta med itslearning, till exempel,
men man kan också träna med tangentbordsträning. Tangentbordsträning betyder att man träna att placera fingrarna på rätt ställe på tangentbordet för att
skriva snabbare. Träningen sker på nätet på maskinskrivning.se Det är gratis
att använda och man kan träna hemma, men det är också möjligt att få hjälp
med den i studiehjälpen.

Studiehjälp i KC
Onsdagar

Fredagar

Kl 15 - 16

kl 11:45 – 13:00

Sal 4

Sal 21

Läxhjälp i
Köpings bibliotek :
Torsdagar
kl 16 – 18

Studiehjälpen är väldigt bra för att få individuell hjälp. Till exempel med läxor i matematik eller med att förstå
en text. Eftersom inte så många elever kommer till studiehjälpen arbetar man i lugn och ro. Läraren som hjälper där uppmuntrar alla att komma!
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YRKESUTBILDNING I KOMPETENSCENTER
Camilla Åberg är Kompetenscenters Utbildningsstrateg. Här berättar hon om yrkesutbildning
genom skolan för att ge människor en uppfattning om vad man
ska studera för kurs som kan
leda till ett arbete.
Så här sade Camilla:
I dagsläget erbjuder Kompetenscenter utbildning inom
vård och omsorgscollege. Utbildningen är tre terminer och
leder till yrke som undersköterska. För att kunna påbörja
utbildningen krävs svenska på grundnivå och matematik
grund delkurs 3. Utbildningen startar i januari och augusti.
Tillsammans med vuxen utbildningen i Arboga och
Kungsör har vi startat en utbildning till barnskötare, som
är på tre terminer. Efter utbildningen kan du arbeta som
barnskötare inom förskolan. För att kunna påbörja utbildningen krävs svenska på grund nivå. För att se eventuellt
fler starter, se Kompetenscenter webbsida.
Yrkesförare som lastbil eller bussförare, utbildningen är
mellan 15 till 20 veckor och går på Axelssons trafikskola i
Köping och det är samarbete mellan Komvux i Köping,
Arboga och Kungsör. För att kunna påbörja utbildningen
krävs svenska på grund nivå.
Vårdspåret är ett samarbete mellan Kompetenscenter,
Jobbcenter och Arbetsförmedlingen. På utbildningen läser
eleverna SFI i kombination med vård och omsorgs arbete
1. I utbildningen ingår även praktik en dag i veckan inom
vården. Utbildningen är 45 veckor och efter det är målet
att eleverna läser svenska på grund och försätter på vård
och omsorgscollege. För att se eventuellt fler starter, se
Kompetenscenter webbsida.
Vård lärling är fyra terminer utbildningen och eleverna
har praktik inom vården fyra dagar i veckan och studier en
dag i veckan. Utbildningen leder till yrke undersköterska.
Lärling innebär att eleven lär sig yrket ute på arbetsplatsen. För att se eventuellt fler starter, se Kompetenscenter
websida.
SFA- medicin är en utbildning vi erbjuder för medicinskt
utbildade akademiker från andra länder. En utbildning
som kombinerar svenskakunskaper SFI till SVA3, yrkes-
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svenska, praktik inom vården med mera. Du kan hitta mer
information här:
https://koping.se/kompetenscenter/vuxenutbildning/sfamedicin.html
Kompetenscenter tillsammans med vuxenutbildningarna i
Arboga och Kungsör omvärlds bevakar, det vill säga, kollar
vad arbetsgivarna vill ha för kompetens/kunskaper, i vår
region för att se vilka utbildningar ska starta. Målet är att
skapa utbildningar som matchar arbetslivets behov. Därför tittar vi nu på om vi kan starta upp en CNC utbildning
då detta är en stor efterfrågan hos fler företag i Köping,
Kungsör och Arboga. För mer information håll utkik på
Kompetenscenter webbsida.

Länk från arbetsförmedlingens yrkesprognoser
Undersköterska:
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/
Yrke-och-framtid/Yrkeskompassen.html#/
yrkesprognos/5321
Yrkesförare:
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/
Yrke-och-framtid/Yrkeskompassen.html#/
yrkesprognos/8332
Barnskötare:
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/
Yrke-och-framtid/Yrkeskompassen.html#/
yrkesprognos/5311
CNC-operatör:
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/
Yrke-och-framtid/Yrkeskompassen.html#/
yrkesprognos/7223

KOMPETENSCENTER FINNS PÅ INSTAGRAM!

Visste du att Kompetenscenter har ett Instagram konto? Där publiceras nyheter,
bilder och korta videor om vad som händer i skolan. Det är personalen som tar
hand om kontot och som berättar bland
annat om evenemang, kulturdagen till exempel, men också om utbildningar och
andra saker.
Kontot är ganska nytt med det kommer att få fler och fler bilder
med tiden, och förhoppningsvis fler följare. Dessutom är det kontot
jättebra för att veta vad som är väldigt aktuellt i Kompetenscenter
så följ gärna det på Instagram under namnet
@kompetenscenterkoping

INSÄNDARE — PASSIV RÖKNING
När jag kommer till skolan eller lämnar den, blir jag ibland en ofrivillig passiv rökare.Och vad vet du om
passiv rökning och dess effekt på kroppen?

Passiv rökning är inandning av omgivande luft med tobaksprodukter som finns i det av andra personer i
ett slutet utrymme. Vetenskapliga studier visar att passiv rökning ökar risken för att utveckla sjukdomar,
en persons invaliditet och dödsfall.

I vår moderna tid är alternativet att snusa. Snus är rökfri tobak, det är inte rökt eller tuggat, men ligger
under läppen i en period av fem minuter till en halvtimme. Genom slemhinnan kommer nikotin in i
kroppen. Snus innehåller snus, salt, vatten och smakämnen.
Enligt svenska experter är skadan från snus många gånger mindre än skadan från cigaretter. Samma
slutsats uppnåddes av Världshälsoorganisationen. Frånvaron av förbränningsprodukter och låga halter
av nitrosaminer är de främsta fördelarna med snus före konventionella cigaretter.

Så kära rökare respektera andra och ta hand om din hälsa!

- Yuliia Kochkova
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Om vi inte hade någon vinter, skulle inte sommaren vara så behaglig.

Nästa nummer utkommer den 1 juni. Vi efterlyser
tips på aktiviteter och intressanta platser att besöka runt omkring Köping. Skicka gärna era tips
till: skoltidningen.kkc@koping.se
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