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KOMPETENSCENTERS VAL 

Den 6 september har Kompetens-

centers grund-kurser haft temadag 

om valet. Eleverna på grundläg-

gande nivå fick presentera alla Sve-

riges partier i klassen. De visade 

upp hur partierna fungerar, parti-

ers historia och viktiga frågor som 

partierna har.   

 

Efteråt fick de också en genomgång av lärarna. 

Genomgången bestod av information om hur 

man röstar och användbara ord i valet. Orden 

som valurna, valsedlar, röstlängd, kuvert, röst-

blanket, valvaka, röst bås och rösträkning.   

Utöver dessa, organiserade lärarna ett litet 

skolval där alla provade och fick kunna hur 

man röstar i riksdagsvalet. Resultatet av skol-

valet ser ni i diagrammet på andra sidan.   

Aktiviteten avslutades med besök till partier-

nas valstugor på Hökartorget, för att elever skulle ställa frågor till politiker-

na och lära sig mer om de olika 

partierna och deras idéer.   

Syftet med denna förberedande 

aktivitet var att förbereda elever-

na för valet, eftersom för flera av 

dem var detta det första valet de 

har deltagit i i Sverige och så de 

skulle vara redo och vana vid alla 

situationer i valet. 

Fortsättning nästa sida  

 

https://koping.se/kompetenscenter.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärnstark: hur motion och 

träning stärker din hjärna av 

Anders Hansen är en bra bok 

om varför man bör träna. 

/Chaem Svakko 

 

 

 

 

 

 

 

Harold Fry och hans osanno-

lika pilgrimsfärd av Rachel 

Joyce är en lite udda bok som 

är helt underbar att läsa! 

/Christina Czitrom 

 

 

 

 

 

 

Slaget om Troja av Theodor 

Kallifatides är en alldeles ny 

bok om människans oförän-

derliga villkor i tillvaron. 

/Marie Ågren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat av skolvalet 2018 

(33 personer röstade) 
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Socialdemokraterna 22 67

Kristdemokraterna 1 3

Sverigedemokraterna 2 6

Moderaterna 2 6

Vänsterpartiet 2 6

Liberalerna 3 9

Blank 1 3

33 100

HÖSTEN ÄR EN BRA ÅRS-

TID FÖR LÄSNING SÅ VI 

BAD TRE SVENSKLÄRARE 

ATT DELA MED SIG AV 

ETT BOKTIPS 
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INTERVJU MED KOMPETENSCENTERS REKTOR ANNA-KLARA 

 

I somras hade flera av Kompetenscenter elever va-

rit ute på jobb, de andra gick sommarkurser på 

olika ställen, men det fanns några som var kvar på 

Kompetenscenter. Här berättar skolrektor Anna-

Klara om det och annat som rör skolan.   

 

 

Vilka kurser fanns det här på Kompetenscenter under som-

maren och hur gick det till? 

– Hela SFI hade lektioner under sommaren. Sedan fanns en grupp som 

läste Svenska som andraspråk på gymnasiekurserna 02 och 03. Några 

elever läste kurser på distans i andra ämnen. 

  

Det känns väldigt bra att vi fick flera nya elever den här terminen, men då, du är ansvariga på sko-

lan, vilka är dina bra råd eller tips för att de ska trivas i skolan? 

 – Jag tycker skolan är trivsam. Det är mycket viktigt för mig som ansvarig att alla känner sig trygga och välkomna. 

Mycket bygger på att vi alla, personal och elever har respekt för varandra och hjälper varandra. Vi brukar säga att 

du skall behandla andra som du själv vill bli behandlad. OM man inte känner sig bra behandlad skall man gå till sin 

lärare eller till mig, eller någon biträdande rektor så vi får veta och kan försöka göra något. 

 

Det finns några elever som redan är på grundläggande och gymnasial nivå, som har barn och inte 

har möjlighet att åka långdistans för studier, men de tänker gå vidare genom yrkesutbildning och 

de undrar om Kompetenscenter har en plan för dem. 

– Om man vill fortsätta studera efter gymnasiet så finns högskolor eller YH-utbildningar. Många utbildningar finns 

idag på distans så man kan kombinera studier med familj. Jag tycker man skall boka en tid med en studievägledare 

får att få råd om man vet vad man vill studera men behöver hjälp med vad som finns att söka och om man är behö-

rig. 

  

Hur ska nästa sommar se ut här på kompetenscenter? 

– Nästa sommar kommer vi säkert att ha SFI kurser. Om vi kör andra kurser har vi inte bestämt ännu. Ska vi ha 

andra kurser behöver det finnas en hel grupp med elever och en eller ett par behöriga lärare i det ämnet. Man får 

gärna komma till oss och önska. 
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SKOLRESA TILL STOCKHOLM 

 

Fredagen den 28 september har kompetenscenter elever och 

lärarna tagit buss tidigt på morgonen för att besöka en stor 

plats som representerar Sverige - riksdagen. Eleverna blev 

nöjda när de steg in för första gången i hallen där alla valda 

politiker samlas för att bestämma hur Sverige ska styras.  

Med hjälp av en kvinnlig e guide fick de lära sig mer om hur 

det funkar i riksdagen. Steg för steg promenerade de till 

några viktiga rum. Plenisalen är ett av rummen. Kammaren 

kallas för riksdagens hjärta. I salen sitter alla politiker och 

framför de talmannen, där debatteras och beslutas om lagar. 

Den andra är Trapphallen, som är kolonner och trappor i 

olika slogs marmor, den används när kungen öppnar riksmö-

tet varje år i september. 

                           Bild: Riksdagen 

Guiden visade väggarna och korridorerna där 

det står tavlor av de viktiga kvinnliga och man-

liga figurer som kämpade för Sveriges demo-

krati. Många av dem var talmän och kvinnor 

som kämpade att kvinnor ska få rätt att rösta. 

Experten visade också böckerna som innehåll- 

er budgetpropositionen av Sveriges ekonomi. 

De väger 10 kilo.  

 

                                       Bilder: Besök i Kungliga slottet 

 

Eleverna tillsammans med lärarna fick gå till Stockholm slott, som 

kallas för Kungliga slottet. Där visade en historiekunnig man flera 

konstverk som skapats av de gamla svenska konstnärerna i samar-

bete med franska konstnärer. Det var gamla tavlor av Sveriges 

kungar. Vi fick gå i korridorerna och hallarna som kungarna använde 

för fest förr i tiden. Historie-experten visade en bild av kungen Karl 

Johan och berättade hur den franska soldaten blev kung i Sverige.  

Resan var rolig och eleverna som var med var glada. De önskar att 

det kommer att bli detsamma nästa år.  
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VARFÖR HAR VISSA SALAR I KOMPETENSCENTER ETT NAMN? 
 

 
 
Har du märkt att flera salar på den gula sidan av Kompetenscenter egentligen har ett namn? Sal 4 heter sal 

Omar Hallström, till exempel. Och de andra salarna döptes också till olika personer med samma efternamn. 

Vilka var de? Visserligen finns det en kort förklaring på varje skylt men man kan undra mycket mer. Var de släk-

tingar? Var Omar en svensk person? Och framför allt: varför har salarna döpts med deras namn? 

 

Det första svaret är ett ja: alla dessa 

Hallström var släktingar. Familjen Hall-

ström härstammar från staden Ramsele, 

nära Sollefteå, där de bodde på 1600-

talet. 1856 tyckte Otto Hallström att 

Köping var en bra plats för att öppna en 

mekanisk verkstad eftersom staden var 

nära järnvägen och mellan Stockholm 

och Göteborg. Då grundade han Kö-

pings mekaniska verkstad (KMV): en 

industri som tillverkade bland annat 

verktygsmaskiner (till exempel svar-

vare). I några år blev företaget en av de 

största industrierna i Köping.                                                                                             

                                                                                                          Bild: svarvare på KMV (gkngroup.com) 

 

 

Den gamla fabriken finns fortfarande kvar i Köping, i 

omgivningen av Kompetenscenter. Den ligger på 

Glasgatan 19A och är nuförtiden Bil- och Teknikhisto-

riska museet. Dessutom finns också de gamla KMV-

lokalerna kvar på andra sidan gatan.  

 

Bilder: stora maskinverksatden (neråt) och KMV:s gamla magasi-

net (ingmarsvarld.wordpress.com) 

 

Otto Hallström fick fyra söner (Iwar, Hadar, Hjalmar och 

Gunnar) och när han avled 1880 tog sönerna över företaget 

en efter den andra.  

Hadar Hallström, som var KMV:s affärschef i tretton år 

innan han blev direktör 1919, blev också rådman i Köping 1927 (en rådman är borgmästarens närmaste hjälp).  

Gunnar Hallström fick en son, Omar, som blev disponent för KMV 1928 och sen direktör mellan 1939 och 1951.  

Fortsättning nästa sida  
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Från och med 1926-1927 började KMV samarbeta med Volvo och Hallströms företag såldes till Volvo 1942. Nu-

förtiden är den gamla KMV ägda både av Volvo Powertrain och GKN Driveline, ett engelskt företag.  

 

Därför har salar i Kompetenscenter döpts till olika Hallströms familjemedlemmar 

som har en stark koppling till Köping och Glasgatan. Det finns dessutom ett monu-

ment på samma gata som påminner om Otto Hallströms roll i Köping. Hall-

strömsmonumentet står i Volvo parken (på Glasgatan) och är en skulptur av Edvin 

Öhrström, 1957.  

Bild på höger: Hallströmsmonumentet (ingmarsvarld.wordpress.com) 

 

Bortsett från Köping mekaniska verkstad kan man avsluta med att berätta lite om 

Omars son, Knut Hallström, som var en känd tecknare och målare i Köping. Knut 

dog för två år sedan och även om han inte var direkt förknippad med KMV var han 

en allmän figur i staden. Han hade sin ateljé på Östra Långgatan och många av 

hans tavlor och teckningar var inspirerade av Köping.  

 

 

Källor: 

Hallström släkt - Riksarkivet.se 
 
GKN Driveline hemsida 
 
Så byggdes staden - Köping.se 

Offentlig konst i Köping - Köping.se 

Knut Hallström död - Vlt.se 

                            Bild: Knut Hallström (vlt.se) 

 

 

 

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/12442
http://www.gkngroup.com/GKNSweden/Driveline-i-Sverige/om-gkn-driveline/Pages/var-historia.aspx
https://koping.se/boende-miljo-och-trafik/kopings-historia-och-utveckling/arkitekturguide/sa-byggdes-staden.html
https://koping.se/uppleva-och-gora/sevardheter-och-kultur/konst-i-koping/offentlig-konst-i-koping.html#edvinohrnstrom
https://www.vlt.se/artikel/allmant/knut-hallstrom-dod


  

 

 

Skriv inte ut för många papper! 

Jag har märkt så många gånger på papperskorgarna när jag är på väg till mitt klassrum. 

Det är alltid fullt av papper. Eleverna kastar många papper om dagen. De tänker inte på 

miljön och även de bryr sig inte om pengarna som skolan spenderar för att köpa pap-

per. 

För det första är det inte bra för miljön. Jag tycker att alla ska tänka på miljö för att kli-

mat förändras på grund av mänsklig påverkan. 

För det andra anser jag verkligen att papper kostar väldigt mycket pengar och det är 

självklart att skolan slösar en massa pengar. All information finns på its Learning . Var-

för skriver eleverna ut så många papper istället för att spara på datorn?  

Det är viktigt att eleverna kan skriva ut som de vill. Det är lättare att de ska kunna 

skriva ut utan att slösa tid. Jag tycker att vi är tacksamma att vi inte betalar för skrivare. 

Men vi har plikt för att använda på rätt sätt och spara så mycket papper som möjligt. 

Det är bra om skolan skulle kunna göra ett lösenord som användes för skrivare. Då kan 

man inte skriva ut vad som helst som inte används.  

Jag anser att man ska använda ett papper istället två papper. Eleverna ska skriva ut för 

båda sidor. Jag menar verkligen att eleverna ska få information om hur man använder 

skrivare. Ibland skriver det ut många papper som de inte använder eftersom de inte vet 

hur man skriver ut.  

 Jag vill rekommendera alla elever att skriva ut men på rätt sätt. Det är viktigt att ele-

verna ska tänka på att papper kostar pengar. Spara pengar istället för slösa! 

Pigg elev 
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INSÄNDARE 

 

 

 
Text 2 
 

 

 

 



 

Är du intresserad av att vara med  

och skriva i skoltidningen? 

 

Kom och träffa oss, ställ frågor och ge förslag! 

 

Vi ses onsdagen den 10 oktober  

klockan 9:30-11  

i studiehallen på röda sidan 

 

Vi bjuder på fika! 

 

 


