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MUSEIBESÖK MED SVA
GRUND
Den 31 maj besökte sva grunds klass Köpings museum. Klassen fick en guidad tur
av Roy, museums chef, i den nya utställningen ”Faces”, samt i brandmuseum.
”Faces” pågår till den 30 september och är
en samling av porträter av personer som
bodde i Köping. Till exempel rektorn M.P
Matsson och Erik Wadstein, direktör för
Wadsteins varuhus.
Brandmuseet är en permanent utställning där man
kan titta på gamla brandbilar, brandsmäns uniformer som de använde på tjänsten. Där kan man
lyssna också på historien av Malakias Andersson,
pojken som brände ner Köping i 1889. Den tioåringen startade en eld för att han fick inte tillåtelsen att gå och titta på sin pappa som var brandman.
I brandmuseet kan man få mer information om explosionen på museigården 1976.
Roy berättade också lite om
byggnaden som är nu museum:
den äldsta byggnad i Köping,
som först var ett bränneri (där
man lagar brännvin) och som
sen ändrades till ett ölbryggeri.
Byggnaden användes som museum till 1970- talet.
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I DEN HÄR UTGÅVAN:

MUSEIBESÖK
FRÅGOR
SOMMARAKTIVITETER
VÅRD– OCH OMSORGSUTBILDNING
INSÄNDARE
KVÄLLSKURSER

TIPSA TIDNINGEN!
Vi söker artiklar, insändare,
dikter och andra texter hela
tiden så skicka gärna dina
texter till:
skoltidningen.kkc@koping.se

FRÅGOR
VAD SKA DU GÖRA
PÅ
SOMMAREN?

TIPS OM AKTIVITETER ATT GÖRA PÅ SOMMARLOVET
Under sommaren har de flesta på Kompetenscenter ingen lektion. Därför lyfter Glasklart fram några aktiviteter
och roliga saker att göra i och omkring Köping på sommarlovet. Aktiviteterna passar också bra att göra med
familjen, i grupp eller med klassen!

Stadsvandringar

Arbetsförmedlingen ska
skicka mig information om
olika utbildningar och jag
ska läsa om dem.—Mustafa

Gillar du att promenera, upptäcka nya platser och lära dig nya saker samtidigt?
Köpings kommun erbjuder på olika kartor med information för att stadsvandra
genom historia och byggnader. Kartorna är gratis att ladda ned från Köpings
hemsida eller att hämta i turistbyrån.
Lär dig mer om Köpings historia med den kartan som guidar dig genom
staden samt som ger dig informationer om några utmärka platser och hus. Följ
bara numren och njut av en historisk promenad!
Har du sett filmen Tårtgeneralen? Den handlar om Hasse P som skapade den längsta smörgåstårtan här i Köping i 1985. Den filmades i Köping förra
sommaren och nu är det möjligt att gå runt staden och besöka platserna där
filmen utspelades. Ladda ned kartan och lär dig mer om båda filmen och Hasse
P:s rekord. En liten utställning finns också att besöka inne på turistbyrån.

Jag ska studera Svenska
som andra språk 2 i sommarkursen, resa utomlands
och kanske också till Stockholm.—Lobaba

Har du barn? Gå med familjen i en fantasifull skattjakt och följ den fiktiva korpen Fenja som berättar sagor genom Köping. Med hjälp av en karta besöker man olika platser för att samla runor och svara på några frågor. På slutet
av äventyren kan man även få en liten present i turistbyrån! Instruktioner och
karta hittar du på Köpings webbsidan på båda svenska och engelska.

Sugen på att bada?
I södra Köping hittar du Malmön vid
Mälaren. Där finns en sandstrand, en
ny Beach volley plan och möjligheten
att hyra trampbåtar i campingen.

På sommaren ska jag jobba
som undersköterska på
hemtjänsten som vikarie,
det är vad jag har studerat.
—Ibrahim

Visste du att det finns en bänk i Köping
som berättar om stadens historia? Bänken
står på Stora torget och med hjälp av telefonen och Wi-Fi väljer man bland tio språk.
Bild: Arboga Tidning

Fortsättning nästa sida
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Bild: Köpings kommun hemsida

För dig som är historieintresserad
Res genom tiden på flera historiska platser i närheten av Köping. Du
kan till exempel klättra på Ströbohög som sägs att vara graven av en
kung. Ströbohög hittar du i närheten av ICA Maxi och E18, norrut på
väg 250 mot Kolsva. Ströbohög är 10 meter högt så du kan inte missa
den! Läs flera historier om Ströbohög här. (Bild: Köpings hemsida)
Norsa gravfält är en båtgravfält från järnåldern. En ung flicka var också
begrav här senare, på 700-talet. Runda stenar markerar gravar och du
hittar dem mellan järnvägen och industriområdet i Norsa, lite i skogen.
Det finns också andra fornminnen omkring Köping. Du kan läsa mer om dem och hitta kartor på kommunens
hemsida.
Skofesta Skans är en borg som byggdes mellan 400-500 e Kr. och användes som försvar. Det är en av de
största i Västmanland. Nu är det förstörd men ringmurar kan fortfarande ses i skogen, på väster om Nibbelsbacke och efter E18.

Gå på en skattjakt!
Geocaching är som ett spel utomhus, som en skattjakt med orientering. Man letar efter en skatt (ofta en låda
med flera saker inuti), med bara få lite information ör att hitta
den. I geocaching heter skatten ”cache". Aktiviteten passar
jättebra att göra med barnen!
Först måste man skapa ett gratis konto på geocaching.com.
Sen väljer man en skatt att hitta och man får information om
vart man måste gå. När man hittar lådan med skatten tar man
ofta en sak och lämnar in en annan sak istället. Sen lämnar
man lådan precis där den var.
Det finns många ”cache" att hitta överallt i världen. På
geocaching.com kan man välja området, till exempel Köping,
för att se vilka skatter finns där. (Bild: geocaching.com)

Besök ett museum
I Köping finns flera olika muséer och under juli månaden är de öppna
samtidigt varje lördag! Så boka en eftermiddag och gå från brandmuseum till bil- och teknikhistoriska museum och Köpings museum, till
exempel. På kommunens hemsida hittar du mer information samt en
karta för att promenera mellan museerna. (Bild: Köpings hemsida)

Fortsättning nästa sida
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Fira tillsammans!
I juni finns två viktiga svenska högtider: Nationaldagen den 6 juni och midsommarafton den 22 juni. Köpings kommun organiserar gratis fester för
båda evenemang, så kom och fira med alla andra!
Nationaldagen firas i Köping vid Gammelgården med musik och aktiviteter
från och med kl. 12:00, samt i Odensvi vid Dybecksgården med frukost och
fest från och med kl. 9:00.

Nationaldagsfrukost i Odensvi.
Bild: Köpings kommuns hemsida

Midsommarfirande hittar du i Köping
på Gammelgården, vid Dybecksgården i
Odensvi och på Torpet i Kolsva. Information och tid finns på Köpings webbsidan.
Bild: Alingsås Golfklubb

I Glasklart lyfter vi fram bara några aktiviteter och evenemang men det finns
massor att göra i Köping och i kommunen under sommaren! Titta gärna på Köpings kommuns hemsida för att får mer tips om utflykter, samt kolla kalendern
med alla evenemang som finns varje månad i kommunen.

Du hittar också mycket information och
Har du varit på en utflykt i Köpings
kartor i turistbyrån som ligger på Barnkommun under sommaren, med
hemsgatan 2 i Köping samt på webbsidan.
din familj, dina kompisar eller din
klass?
Skicka gärna din upplevelse med
bilder till oss! Vi kommer att publicera dem i nästa nummer.
skoltidningen.kkc@koping.se

Bilder: Köpings kommuns hemsida
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START AV VÅRD– OCH OMSORGSUTBILDNING PÅ KOMPETENSCENTER
Kompetenscenter har kommit igång med en utbildning inom vård och omsorg.
Här har vi en av lärarna som berättar om utbildningen.
undersköterskor. De flesta som går utbildningen
har jobb innan de slutat skolan.
Vad finns det för krav för att gå utbildningen?
För att börja utbildning behöver man vara klar
med svenska eller svenska som andraspråk på
grund och de första delkurserna i matematik
grund, som det ser just nu.

Jag heter Virpi och är lärare på vårdomsorgscollege här på Kompetenscenter. Jag har
arbetat som lärare i 25 år och innan dess arbetade
jag som sjuksköterska. Mina andra ämnen som
lärare är psykologi och filosofi.
Kan du informera oss om utbildningen?
Vill man arbeta med människor som är i behov av
hjälp och stöd kan man läsa till undersköterska på
vård-omsorgscollege. Man studerar ämnen som
till exempel medicin, där man läser om hur kroppen fungerar och om olika sjukdomar. Vård och
omsorg är ett stort ämne där man lär sig hur man
på ett bra sätt tar hand om människor som behöver hjälp och stöd vid olika sjukdomar, så man
kan leva ett så bra liv som möjligt. Andra ämnen
man läser handlar om hur vi kan behålla god
hälsa samt etik, där vi diskuterar olika sätt att se
på livet och hur vi beter oss som människor. Vi
pratar också om hur det är att leva med funktionshinder eller psykisk ohälsa och hur man som undersköterska kan hjälpa och stötta.
I utbildningen gör man praktik fyra veckor varje
termin på någon arbetsplats inom Vård och omsorg. Sista terminen väljer man vad man vill läsa
mer om. Det kan vara mer om sjukdomar, äldre,
psykiatri eller funktionshinder. Det är en rolig
och intressant utbildning och det saknas många
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Den här terminen har vi även lite andra varianter
där man kan studera vissa kurser i utbildningen,
samtidigt som man läser färdigt svenska men vi
har inte sådana kurser varje termin.
Hur lång tid tar det att klara utbildningen?
Utbildningen är 3 terminer. Ibland kan man klara
den lite snabbare. Det kanske kan ta två terminer
om man har arbetat minst ett år inom vården redan.
Vad är målet med utbildningen?
Utbildningens mål är att bli diplomerad undersköterska och få ett arbete inom vården. Det är ett
bristyrke idag och det kommer att behövas många
undersköterskor nu och framåt. Framtiden ser ljus
ut för utbildade undersköterskor och Sverige
kommer att behöva utbilda många nya undersköterskor varje år. Det är ett roligt yrke och man kan
jobba inom många olika områden. En del väljer
också att senare läsa vidare till sjuksköterska,
sjukgymnast eller något annat yrke inom vård eller omsorg.

Fortsättning nästa sida

Hur många lärare är ni på utbildningen och hur trivs ni med utbildningen och era elever?
Vi är fyra lärare som arbetar heltid på
vård-och omsorgscollege och tre som
arbetar deltid. Två av oss arbetar på
Sfa (svenska för akademiker) Vi trivs
alla med vårt jobb och tycker att det är
viktiga och intressanta ämnen i utbildningen och det är roligt med alla elever. Man kan se att eleverna inte bara
inhämtat mycket ny kunskap när de är
klara med utbildningen, de har också
vuxit som människa och känner ofta
att de har hittat rätt i sitt yrkesval. Det
är kul för oss lärare att vara med på
den resa!

INSÄNDARE

Jag vill ha en rökplats för de som röka på Kompetenscenter.
Lukt av cigaretter luktar illa och farligt för människor som passera. Och det finns inte bara
vuxna som passerar där eller går in i Kompetenscenter finns många barn som kommer också
med sina föräldrar, vi måste försiktiga för barn när de luktar det.
Om vi har en rökplatsen sen vi har vackra och rena ytterdörren, utan cigarettrök på vägen.


Phatcharida

VISSTE NI ATT DET FINNS KVÄLLSKRUSER PÅ KOMPETENSCENTER?
Elever har möjlighet att fortsätta studera på kvällar om de är upptagna på dagen, till exempel att eleven
arbetar eller gör praktik, kanske läser en annan kurs på dagen eller är föräldraledig. Kurserna är SFI
(Svenska för Invandrare) nivå C och D som har 18 elever nu, SVA (Svenska som andra språk) grund delkurs 1-4 som har 25 elever nu och gymnasiet 1-3 som har 30 elever samt matematik gymnasiet 1-3 som
har 15 elever nu. Skolan har planer på att starta kvällskurs i engelska om det finns intresse.
Kurserna har lektion en eller två kvällar i veckan och varje lektion är 3 timmar. Varje elev har en individuell och flexibel kursplanering. Via läroplattformen ”It´s Learning” kan eleverna skicka in uppgifter och
kommunicera med läraren. Elever måste komma till skolan för att göra test eller prov.
Läraren erbjuder handledningstid att träffa elever om de behöver hjälp eller förklaring utanför lektionerna
Att studera på kvällen innebär att eleven har ett stort ansvar att göra mycket självstudier. Det krävs
mycket studieteknik, disciplin och man måste göra hemuppgifterna för att kunna lära sig. Jämfört med
daglektionerna är det färre lektioner och mindre hjälp från lärare.
Lärarna berättar att det är en utmaning att lära elever på olika nivåer samtidigt, med det är roligt. Utmaningarna med elever kan vara att det är trötta på grund av mycket jobb, familj, eget ansvar, tiden/
schemat passar inte ändå trots att det bara är lektion en eller två gånger i veckan. Men många elever
som studerar på kvällstid har bättre svenska, är aktiva och har många idéer.

Maria Minerva Atole, SFI
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Marianne Leskinen, SVA

Thomas Edblom, matematik

Vi på Glasklart önskar er en trevlig sommar!
Nästa nummer utkommer i augusti. Då kommer
ni bland annat att få läsa om sommarkurser på
Kompetenscenter.
Vi efterlyser elevtexter från sommarkurser i sfi
och sva, berätta gärna om studiebesök och utflykter som ni gör.
Alla kan gärna skicka en bild och några rader om
era sommarupplevelser, vi kommer att publicera
dem efter sommaren: skoltidningen.kkc@koping.se
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