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KOM IHÅG DESSA VIKTIGA SAKER! 

En ny termin började måndagen den 13 augusti med en introduktion för 

nya elever på grund- och gymnasial utbildning. Flera lärare samt Anna-

Klara (skolans rektor) och Staffan (biträdande rektor) var där för att pre-

sentera sig och prata om viktiga saker som gäller eleverna, till exempel 

olika sätt att anmäla sin frånvaro.  

Flera av dessa punkter vill vi påminna om igen, eftersom alla elever inte 

var på introduktionsmötet. 

 Använd inte starka dofter i skolan, framför allt parfymer. Det finns 

personer som är allergiska och då blir det jobbigt för dem att komma 

till skolan om det luktar för starkt. 

 Man får inte röka vid entrédörren. Det är ohälsosamt för de icke-

rökande personer och lukten kommer in i Kompetenscenter samt i 

industrilokalerna som finns på bottenvåningen av byggnaden. Om 

du vill röka, gå istället till cykelstället som står på andra sidan gatan, 

vid sjukhusets parkering.  

 Om parkeringen, se till att du ställer din bil på rätt plats. Det finns 

olika parkeringar vid sjukhuset och på de flesta krävs P-skiva. Bara 

en parkering kräver ingenting, så kolla skyltarna om du inte vill få 

böter.  

Legend 

Gul: Kompetens-

center 

Blå: Cykel-ställe 

Lilla: Parkering 

där du kan ställa 

din bil 

Bild: Google map 

https://koping.se/kompetenscenter.html


 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv stödord under lektionen, så att 

hemma man kan repetera och inte 

glömma bort vad man läser. Det andra 

tipset är att hitta en bra vän som kan 

hjälpa dig att utvecklas.  /Popi  

DITT BÄSTA  

STUDIETIPS? 

 

 

Att fokusera på sina studier, 

vara aktiv på lektionen, känna 

sig trygg i skolan och inte tänka 

på andra saker. /Diala 

Kompetenscenter gör regelbundet en enkät om studiemiljö i skolan. Svaren är 

anonyma och hjälper att förbättra skolan.  

Resultatet av den sista enkäten har visat att 10 % av eleverna inte känner sig 

trygga med andra elever i skolan. Det fanns inga kommentarer om varför i en-

käten, men Kompetenscenters personal funderar över att språket kan vara en 

anledning.   

De tänker till exempel på elever som pratar ett annat språk i klassen och hur 

det kan känna diskriminerande för de andra eleverna som inte förstår det språ-

ket. Självklart kan alla prata sitt modersmål i skolan, men skolan uppmanar 

alla att tänka på problemet det kan orsaka.  

Flera lärare har föreslagit att prata ditt modersmål på rasten, till exempel, och 

att växla till svenska om en annan person som inte förstår kommer. Dessutom 

förstår alla i skolan mer eller mindre svenska, det är vårt gemensamma språk. 

Vad tycker du? Skriv gärna till oss vad du tycker om språket och trygghet i 

Kompetenscenter!  

 

 

 

 

 

Har du sett brevlådan vid receptionen? 

 

I den lådan kan du lämna dina förslag för att 

förbättra skolan, dina klagomål eller om du 

har ett problem i skolan. Till exempel om du 

känner dig diskriminerad för att dina klass-

kamrater pratar sitt modersmål som du inte 

förstår även när du är med dem.  

Syftet med den brevlådan är för Kompetens-

centers rektor och personal att veta och förstå 

bättre vad eleverna tycker och upplever i sko-

lan. 

Brevlådan är till alla och du kan lämna ditt 

meddelande helt anonymt. Du behöver inte 

skriva ditt namn om du inte vill.  
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HUR KÄNNS SPRÅKEN FÖR DIG I KOMPETENSCENTER? 

 

EN BREVLÅDA I SKOLAN FÖR ATT SÄGA VAD DU TYCKER 

Att ha en bra studieplanering, men 

det är svårt när man har barn. Då 

försöker jag studera lite varje dag 

när barnen sover.  /Samar 
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DET HÄNDE I SOMRAS: YH-MÄSSA PÅ KOMPETENSCENTER 

I början av sommaren anordnades en YH-mässa på Kompetenscenter. YH 
står för Yrkeshögskoleutbildningar (tidigare KY) och bygger på arbetslivets 
kompetensbehov. Kurserna skapas alltid i samarbete med företag utifrån 
deras behov av kompetens. Mer information och aktuellt kursutbud hittar 
du på www.myh.se. 
YH mässan som anordnades här på Kompetenscenter hade utställare från 
yrkesutbildningar i Arboga och Eskilstuna. Här finns länkar till deras hemsi-
dor om du vill veta mer: https://www.hc.arboga.se/ http://
www.kunskapscompaniet.se/sv/yrkesh%C3%B6gskolan , https://ya.se/
studera-pa-yrkeshogskola/tekniker-tunga-maskiner-och-fordon-distans/  

Enligt utställarna är det tyvärr svårt att få studeranden till utbildningarna, 

då vi idag har en god arbetsmarknad och de flesta får jobb. Fler av utbild-

ningarna kommer inte att starta nu i höst på grund av för få sökanden, vilket 

är synd eftersom företag behöver denna typ av kompetens och det finns en 

god arbetsmarknad för dessa yrken.  

Förhoppningsvis gjorde YH-mässan här på Kompetenscenter att fler människor får information och blir 

intresserade av att söka en yrkeshögskoleutbildning. Camilla Åberg, utbildningsstrateg på Kompetens-

center, var med och anordnade mässan. Hon berättar att inbjudan till mässan hade gått till cirka 700 

personer via Arbetsförmedlingen, och omkring 70 besökare kom. Många tyckte att det var intressant och 

flera passade på att fråga om de utbildningar som fanns representerade och tog broschyrer.  

 

Camilla tycker att det är bra att anordna sådana här event för att elever och kommuninvånare får möjlig-

het ta del av utbudet som finns i vår närhet samt möjlighet att få träffa utbildningsanordnare och ställa 

frågor. Hon pratade med en besökare som sa att han inte hade en aning om att dessa utbildningar fanns 

och att han hittat en som han ville söka till. – Jag tänker att når vi bara en person så är det en vinst både 

för honom och för samhället, säger Camilla. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.myh.se
https://www.hc.arboga.se/
http://www.kunskapscompaniet.se/sv/yrkesh%C3%B6gskolan
http://www.kunskapscompaniet.se/sv/yrkesh%C3%B6gskolan
https://ya.se/studera-pa-yrkeshogskola/tekniker-tunga-maskiner-och-fordon-distans/
https://ya.se/studera-pa-yrkeshogskola/tekniker-tunga-maskiner-och-fordon-distans/
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LIBERALERNA PÅ BESÖK PÅ KOMPETENSCENTER 

 

Måndagen den 13 augusti på eftermiddag besökte Roger 

Haddad och Iván Czitrom skolan. De representerar Libera-

lerna, ett politiskt parti som är kandidat till valet i septem-

ber. Roger Haddad är riksdagsledamot för Västmanland.  

Ungefär 40 personer, elever och personal, lyssnade på riks-

dagsledamoten. Roger Haddad började med en kort pre-

sentation av sitt parti och hur politiken i Sverige fungerar 

(olika partier, val, vad är demokrati). Sen förklarade han 

att Liberalerna har tre viktiga punkter i sitt program de vill 

lyfta fram.  

Den första är skolan och utbildningar. Roger Haddad vill 

ha bättre arbetsmiljö i skolan, både för eleverna och lärar-

na, och flera lärare genom att förstärka lärarnas utbildning. 

Dessutom vill han minska byråkratin för lärarna.  

Den andra viktiga punkten för Liberalerna är integrationen 

och Roger Haddad sade att partiet gärna vill prata om den 

eftersom det fortfarande finns problem med integrationen i 

Sverige, enligt partiet. Roger Haddads förslag är en snabb 

väg in i studier och språket samt i praktik för att få jobb. 

Han vill också ha mer samhällsinformation till invandrar-

na. Hans andra förslag är att sänka ingångslönerna så att 

det blir mindre dyrt för företagen att anställa nya männi-

skor. 

Bild: Roger Haddad på KC 

 

Till sist pratade Roger Haddad om trygghet, den tredje viktiga punkten i hans presentation. Han tycker 

att samhället misslyckas om det inte kan garantera trygghet. Därför vill Roger Haddad ha fler poliser 

samt bättre skolor och arbetsmiljö för poliser för att minska kriminaliteten.  

Efter cirka 35 minuter tal svarade politikern på 

några frågor från elever med hjälp av Iván 

Czitrom.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
                            Bilder: Roger Haddads visitkort 
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KOMPETENSCENTER BESÖKTE ARABISK VALDEBATT I STOCKHOLM 

I augusti anordnade Kulturhuset i Stockholm en 
arabisk valdebatt. Den hölls i Sveriges Radios loka-
ler för Radio Sweden Arabic. Kompetenscenter bjöd 
med intresserade elever på en bussresa till debatten, 
och närmare 20 elever och lärare från Kompetens-
center följde med. Här berättar Ahmad Terkawi, 
elev på Kompetenscenter, om resan. 

 

Så roligt det är att känna sig demokratisk, 
och använda sin yttrandefrihet! 

 
Torsdagen den 23 augusti åkte vi till Stockholm för 
att delta i debatten mellan partierna. Debatten var 
på arabiska, och i närvaro av företrädare för 7 par-
tier. Sverigedemokraterna accepterade inte att 
komma, men de kommenterade några frågor som 
programkoordinatorn hade skickat till dem innan 
debatten. Varaktigheten av debatten var en timme och behandlade flera ämnen såsom Arbets-
förmedlingen och arbete i Sverige, bostadsproblem och familjeåterförening 

 

Jag frågade dem "Vad har ni för framtida planer för infö-
randet av medicinskt utbildade invandrare på arbetsmark-
naden, varför importerar Sverige läkare och apotekare från 
EU i stället för att använda oss apotekare och läkare som 
redan kommit hit?”. 

 
Politiker svarar inte alltid, och ger öppna svar till oss. Jag 
f i c k  i n g e t  b r a  s v a r  p å  m i n  f r å g a . 
 
Efter debatten promenerade vi i Stockholm, en stad som 
jag på mitt modersmål skulle kalla en stad som bor i mitt 
hjärta innan jag bor där.  

 
Ahmad Terkawi  

 

 

 

 

 

Om du förstår arabiska och vill veta mer så kan 
du lyssna på ett inslag om debatten på Radio 
Sweden Arabic: https://sverigesradio.se/sida/
a r t i k e l . a s p x ?
programid=2494&artikel=7028991 

 

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2494&artikel=7028991
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2494&artikel=7028991
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2494&artikel=7028991


 

6 

KRÖNIKA: PROBLEMET ÄR ATT VI TROR PÅ ÖVERSÄTTNING 

 

Vi elever på Kompetenscenters är mycket upptagna med att översätta med hjälp av mobiltelefoner un-
der lektioner. Snälla lärarna blir arga på det, men ändå vi är glada att kunna ett ord som ser nytt ut. 

Vi alla tror på översättningshjälp eftersom ibland ingen app är mer användbar än Google Translator i 
våra mobiler. Det är sant att det är ett hjälpmedel, men kanske är det ett stort misstag som vi ignorerar 
eller som vi alla inte har märkt. 

Vi tycker att det bästa är att göra allt lättare. Men  om vi funderar på en sak, när vi diskuterar med vän-
ner går det snabbt att plocka fram ord och bygga en mening eller istället översätter vi ord till ord i våra 
egna språk för att komma fram till en rätt mening. 

Helt klart tycker vi om genvägar, men vi glömmer en sak - vi äger två maskiner, huvudet och mobiltele-
fonen. Mobiltelefonen är en bra maskin men huvudet är den bästa som finns. Det är vårt ansvar att 
välja vilken som passar. Men så här tycker jag, de som redan kan SVA har inget att göra med mobilens 
översättning under lektionen. Det här är lärarens jobb att ge dem en original förklaring för vad vi tyck-
er är för svårt. Om man hittar något ord eller mening i en text som man tycker ”det här är ganska svårt 
men det ska jag gissa på”, då finns varierande alternativ att välja på för att veta vad ordet eller mening-
en betyder. Alternativet kan vara att man läsa texten vidare och flera gånger, möjligheten är att man 
förstår genom sammanhanget. Om det blir ganska svårt då finns det lexikon eller Svenska ordbok som 
förklarar svenska ord på svenska. 

Men om vi låter oss vara beroende av översättning då gör det vår hjärna svag, senare går ner vår intel-
lektuella kapaciteter, på väg att inte orka längre analysera.  Jag är säker att vi flesta vill bli bättre. Då 
hoppas jag att tillsammans minskar vi översättnings metod under lektioner och gör våra snälla lärare 
gladare. 

Pacific 
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KÖPING KULTURNATT 2018 

Lördagen den första september organiserades Köping Kulturnatt mellan klockan 18-

22. Kulturnatten är ett årligen återkommande evenemang där kommunens museer, 

föreningar och näringsliv får möjlighet att visa upp sin verksamhet. I år breddades 

kulturbegreppet från konst, utställningar, dans, musik och teater till att även inne-

fatta idrott, mat och möten mellan människor. Vi är glada att årets kulturnatt blev ett 

sätt att samla människor som har olika bakgrund, kultur och rötter och den här mosa-

iken av människor visade att världen är en del av Sverige. 

 

Kompetenscenters rektor Anna-Klara och lärare i skolan temagrupp visade intresse 

och var måna om att bidra till kulturnatten. De bjöd in intresserade elever och kunde 

ställa upp med afgansk sång, kurdisk dans och uppvisning av traditionella japanska 

kläder. Dessutom var skolan representerad i årets nyhet Food Court, där personal och 

elever från KC bjöd på mat från olika länder. Deltagare och besökare visade ett djupt 

engagemang för tradition, folkmusik, folkdans och mat och torget var fullt med Kom-

petenscenters aktiviteter. 

 

Alla gjorde sitt bästa 

med stor uppmuntran 

av lärarna som var där 
och folk var nöjda, 

glada och nyfikna på 
att veta mer om olika 

kulturer. Kvällens 
konferencier Micke 

Rönnlund, lärare på 

Lärvux, bidrog till god 
stämning på scenen 

och hela torget. Stort 
tack till alla som bi-

drog i kulturnatt, även 
de som hjälpte med 

små detaljer – tillsam-

mans gjorde vi det! 

 

 

 



  

 

 

Vi behöver en bättre ventilation 

Jag är en elev som har studerat   i 13 månader på Kompetenscenter. Lärare och elever besöker 

den här platsen varje dag och studerar och jobbar 8-9 timmar per dag. För att vårt arbetsresultat 

ska kunna vara högre behöver vi en bra fysisk arbetsmiljö. Vad betyder  det? Fysisk arbetsmiljö 

handlar om arbetsredskap och lokaler t.ex. skrivbord, stolar, datorer, värme och ventilation. 

 Jag vill skriva om ventilationen eftersom jag märkte att det systemet inte fungerade så bra i 

somras. Det var jättevarmt i klassrum, elever kunde inte koncentrera sig på lektionerna och 

dessutom det kom trötthet och huvudvärk. Lärarens arbetstid blev kortare och det ledde att de 

tjänade mindre än vanligt. Många elever slutade att besöka skolan och började studera själva 

hemma ( det är känt att  studera  annat språk själv är jättesvårt därför att man alltid behöver 

lärarens tips.) 

För att bekräfta mina åsikter har jag frågat människor som jobbar och studerar på Kompetens-

center om ventilationen och de flesta håller med mig att den dåliga ventilationen kan påverka 

deras arbetsresultat och koncentration. 

Ni kan säga ”Öppna fönster!”   Ja, vi gjorde det varje dag men det löste inga problem eftersom 

det kom varm luft och buller från bilar och det var omöjligt att fokusera då. Så, jag tror att Kö-

pings kommun behöver hjälpa med detta problem t.ex. placera fler ventilationer eller hyra ex-

perter som skulle kunna reparera gamla. Till sist hoppas jag att nästa sommar ska vi börja jobba 

mer effektivt i en bra arbetsmiljö. 

                  

   Elev H-H- 
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INSÄNDARE 

 

Torka av toalettstolen!!! 
På Kompetenscenter finns flera toaletter och många elever användet toaletten varje 
dag.  

 

Oftast hittar jag blöta toalettstolar. Jag känner mig arg och ledsen. Speciellt när jag ska 
skynda mig till toaletten. Varför lämnar man kvar en vattendroppe? Man måste respek-
tera andra elever eftersom toaletterna är en offentlig plats.  

Därför måste man torka av den blöta toalettstolen! 

 

 En arg elev 


