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LUCIATÅG PÅ KARLBERGSSKOLAN 

 

Den 13 december var det Luciadagen och Kompetenscenters elever 

var inbjudna till Karlbergsskolans aula för att lyssna på skolans    

luciatåg. Många elever och även personal lyssnade till programmet 

som var väldigt uppskattat!  

För övrigt har december i vanlig ordning varit en stressig månad 

och många elever på Kompetenscenter har haft fullt upp med bland 

annat nationella prov och olika inlämningsuppgifter för att avsluta 

sina kurser. Så även de elever som skriver i Glasklart, vilket           

förklarar förseningen. Vi är ändå glada att kunna presentera ett   

decembernummer som förutom luciatåg och juliga miljötips inne-

håller en hel del om böcker och läsning vilket säkert kan intressera 

både elever och personal! 

 
 

https://koping.se/kompetenscenter.html


 

 

Tisdagen den tjugonde november var det studie-

förbundsmässa och öppet hus på Kompetenscen-

ter. Skolan fick ta emot studieförbunden ABF, 

SISU (studiefrämjandet) och Västmanlands id-

rottsförbund.  Syftet med studiemässan var det att 

alla ska hitta ett fritidsintresse. Enligt studieför-

bunden, det finns flera olika aktiviteter hos dem 

som ger kunskap, språkutveckling samt en möjlig-

het till nätverkan. 

 

Studiefrämjandets representanter betonar att de har språk-kafé. Om man vill umgås med svenskar, 

språk kaféet möjliggör att det blir lättare. SISU tar emot alla som har gemensamma intressen. Repre-

sentanterna säger att det som är viktigt hos dem är det att intresserade personer ska grupperas i en 

grupp av minst tre personer och de ska bestämma vad de vill lära sig, de ska också träffas minst tre 

gånger i veckan, de måste själva ha planerat sin tid. 

Västmanlands idrottsförbund som också var med, har dörren öppen för alla som tycker om idrott. 

Det finns mer än tolv olika sporter säger Västmanlands idrottsförbunds representanter Edwin 

O’Brien och Tina Berntsson. Man kan välja bland annat fotboll, tennis, basket och mer. Det finns stor 

möjlighet också för den som vill spela i en sportklubb. 

ABF studieförbund var med på studiemässan, och de hjälper dem som har vilja att lära sig nya saker. 

ABF tycker att det är väldigt bra för dem som är intresserade av utbildningar att skaffa grupper, sex 

personer eller mer och de måste också ha tänkt på en gemensam sak som de vill lära sig. Det kan var 

datalektioner, att lära sig spela musikinstrument eller vad som verkar intressant. 

Eleverna på Kompetenscenter var nyfikna och ställde frågor till dem, de fick mer information om vad 

som finns att göra på fritiden. På studie mässan välkomnade också Kompetenscenter folk utifrån. Lä-

rarna ställde ut böcker och visade upp vilka utbildningar och ämnen som finns att läsa på Kompe-

tenscenter. Dagen var speciell, det blev mycket information som rörde inte bara Kompetenscenter 

internt utan alla som önskar att lära sig nya saker. 

- Pacific Ndondo 
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STUDIEFÖRBUNDSMÄSSA 
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SVA GRUND PÅ FÖRFATTARBESÖK 

 

Den 6 november besökte författaren    

Annelie Drewsen Köpings stadsbib-

liotek för att presentera sina böcker 

och berätta om sitt skrivande.  

 

Annelie inledde med att  läsning skapar 

empati och att hon som författare skriver 

för att vi som läsare ska känna något när 

vi läser. Hon har själv funderat mycket på 

hur andra människor känner sig, speciellt 

när en flyktingförläggning öppnade i hen-

nes bostadsområde. När hon såg flykting-

arna komma med alla sina tillhörigheter i 

blåa plastkassar började hon tänka på vad 

man packar när man måste fly. Hon 

tänkte på sina dagböcker men förstod 

snabbt att det inte går att bära med sig 

sådant när man måste överleva och tänkte 

då att hon skulle behöva elda upp dem. 

Den känslan fick henne att förstå lite 

bättre vad människor i flykt måste lämna 

bakom sig. Flera av hennes böcker har 

också ett tema kring att leva som flykting. 

 
Annelie Drewsen skriver på lättläst svenska. Hon har bland annat skrivit en bokserie om Amina som 
tävlar i friidrott, och en om äldreboendet Himmelsbro samt lättlästa biografier om Astrid Lindgren och 
Alfred Nobel. Hon har också skrivit romanen Lever du? om 17-åriga Navid som bor på en flyktingför-
läggning och hans längtan efter sin mamma. Du kan läsa mer om den, samt provläsa ett stycke på bok-
förlaget Viljas hemsida (https://www.nyponforlag.se/produkt/lattlast-
pa-svenska/lever-du/)  
 
Efter att ha presenterat några av sina böcker och bjudit på lite högläs-

ning ur en roman som heter Dagboken avslutade Annelie sin föreläsning 

med ett budskap där hon uppmuntrar alla att skriva eftersom det kan 

påverka andra: ”Använd alla dina språk. Använd alla dina ord. För att 

göra världen bättre.” 

Vi avslutar med att tipsa om att flera av böckerna finns att låna på 

biblioteket eller kan fjärrlånas om man frågar efter dem.  Om du vill veta 

mer om Anneli Drewsen så kan du besöka hennes hemsida 

www.anneliedrewsen.se.  

- Annika Karjalainen 

https://www.nyponforlag.se/produkt/lattlast-pa-svenska/lever-du/
https://www.nyponforlag.se/produkt/lattlast-pa-svenska/lever-du/
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BOKFRUKOST PÅ BIBLIOTEKET 

 

Fredagen den 7 december 2018 var det bokfrukost 

på Köpings stadsbibliotek. Inbjuden gäst var Henry 

Segerström som är redaktör av boken ”Morske man. 

Köpings boken 2018” Han berättade att boken inne-

håller artiklar om Köping och är resultat av samar-

bete Arbogas museum, journalister och kommunen.  

 

 

 

 

Boken täcker Köpings historia under 1900- 

talet och är tillgänglig för lån på Köpings 

bibliotek men finns även att köpa i han-

deln. 

 

- Iana Obukhovska 

 

 

 

 

 

 

Måndagen den 5 november fick Sva 1 och 2 besök av två bibliotekarier från Köpings bibliotek. Under en 

kort timme presenterades olika böcker som finns att låna på biblioteket och som eleverna kunde låna un-
der lektionen den dagen. Bland böckerna presenterades två biografier, en om Albert Einstein och den 
andra om Rosa Parks, och flera romaner som finns  att låna båda på originalversion och på lätt svenska, 
till exempel Den store Gatsby. 

Dessutom pratade bibliotekarierna om bokcirklar som finns på biblioteket samt om möjligheten att starta 
själv en bokcirkel. Eftersom det finns en sal på biblioteket man kan boka för att studera i grupp kan man 
anmäla sig med några kompisar eller klasskamrater för att läsa en bok tillsammans och diskutera om det. 
Salen för grupparbetaegår att boka så mycket man vill så varför inte starta en bokcirkel nästa år? 

- Celly Paillet 

 

BIBLIOTEKARIES BESÖK PÅ SVA 1 OCH 2 



LÅNA BÖCKER PÅ SKOLAN! 

 

I förra nummer har jag skrivit en krönika om 

böckerna som står i bokhyllor på den gula 
sidan av Kompetenscenter. Jag undrade om 

dessa böcker var lånbara eftersom det fanns 
ingen information om dem. Och nu har jag 

fått svar från rektorn Anna-Klara: ja, det är 
möjligt att låna böckerna! En skylt hänger nu 

på väggen så att alla vet att man kan ta en 

bok (eller flera) hem och läsa i lugn och ro.  

Jag tycker att det är en väldigt trevlig nyhet 
innan jullov där vi hinner läsa mer.  

 

- Celly 

 

 

 

 

 

 

 

 

Readcycling betyder läsåtervinning och handlar 
naturligtvis om att återanvända böcker i stället för 

att köpa nya. Som med all återanvändning så tjä-
nar både vi och miljön på det. Dessutom förtjänar 

bra böcker  att läsas om och om igen i stället för att 

stå på hyllan och samla damm, eller hur?  



Att tända ljus hör väl julen och vintern till! Men känner du till ljusens miljöpåverkan? På en 

personalkonferens informerade biträdande rektor Staffan Ekelund om att värmeljus ofta är 

gjorda av paraffin som tillverkas av fossil olja och att våra stearinljus kan innehålla palmolja 

som inte är bra för miljön. Ska vi då inte kunna mysa med tända ljus i vinter? Jo, men vi kan 

tänka på att handla svanen-märkta ljus för ett miljövänligare mys!   

 

Staffan (som också  är biologilärare) passade på att upplysa personalen om skillna-

der på olika fiskar vi köper på burk kring julen. Det var väldigt intressant, framför 

allt att sill och strömming är samma fisk men namnet skiljer beroende på var den 

är fiskad. På tal om miljön kan vi ju även tänka på att köpa fisk som är MSC-märkt.   

 

 

Med detta önskar vi på Glasklart alla läsare en skön ledighet och  

God jul och gott nytt år!  

MILJÖTIPS INFÖR JULEN 


