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PRESENTATION AV TIDNINGEN
Välkomna till första numret av Glasklart - Kompetenscenters skoltidning! Den kommer att publiceras på hemsidan första veckan varje
månad. Tanken är att den ska handla om sådant som gäller Kompetenscenter, och mycket mer: aktuella händelser, utbildningar, elever,
personal, insändare, poesi och annat. Vi tar gärna emot tips och förslag på vad ni vill läsa om!
I tidningen jobbar tillsammans: Korosh Khodamorady, Pacific Ndondo,
Lani Jane Pajaulio och Celly Paillet och Annika Karjalainen.

I DEN HÄR UTGÅVAN:

Presentation av tidningen
Frågor
Nyanlänt företagande
Artikeln on namntävling
Presentation av den nya
vaktmästaren

Så klart är ni också bjudna till att vara med och skriva eller skicka in

Alla har ansvar med sitt
skräp

enstaka texter som rör Kompetenscenter. Det går bra att skriva en-

Krönika

skilt eller gemensamt i en klass eller grupp, se rutan här bredvid!

Insändare
TIPSA TIDNINGEN!

Lani och Celly — Pacific och Korosh

Vi söker artiklar, insändare, krönikor, berättelser
om studiebesök och praktik, dikter och andra texter
hela tiden så skicka gärna
dina texter till:
skoltidningen.kkc@koping.se
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FRÅGOR
MÅNGA ELEVER LÄSER
SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SÅ VI STÄLLDE
FRÅGAN: VAD GÖR DU
FÖR ATT LÄRA DIG
BÄTTRE SVENSKA?

Jag tror att jag lär mig bäst
när jag tittar på filmer och
skriver orden jag inte förstår
för att fråga senare om betydelsen. /Indira

NYANLÄNT FÖRETAGANDE
— TVÅ DELATAGRE BERÄTTAR
För tre månader sen
gick några elever en
utbildning som kallades för ”snabbspår
för entreprenör” i
Arboga. Utbildningen bestod av tre kommuner; Köping, Arboga och Kungsör i
ett samarbete med
Arbetsförmedlingen.
Den var organiserad
av NF-Nyanlänt Företagande i samarbete med Tillväxtverket. Av: Korosh Khodamorady
Här har vi två av Kompetenscenters elever som gick utbildningen och de berättar här hur den gick till. Om du
blir intresserad av att delta i nästa kurs så kan du kontakta din lärare för mer information!
Mitt namn är Lani Jane Pajulio Emuy och jag kommer från Filippinerna. 30 september 2016 kom jag
till Sverige och bor här i Köping . Jag studerar
svenska som andraspråk på grund nu.

Det är bra att ha kontakt
med svensk personer och
att läsa böcker. /Ibrahim

Jag var intresserad att gå den utbildningen för att
jag studerade ekonomi i mitt hemland och för att
öka kunskaper kring att starta ett eget företag.
Kursen lärde mig om grundläggande kunskaper
inom svensk företagskultur och etik, regelverk,
avtal, tillstånd, skatter, moms, bokföring, affärside
och plan, marknadsföring, försäljning och finansiering.
Jag tittar på svenska Tv, jag
läser böcker och lyssnar på

Jag gör direktförsäljning av blandade produkter på deltid nu, men jag vill fortsätta att studera och bli förskollärare i framtiden.

musik. Jag pratar med mina
klasskamrater varje dag.
Jag tycker att det är viktigt
att man tar alla chanser att
prata med andra. - Bojana
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Fortsättning nästa sida

Jag heter Pacific Ndondo och är 21 år. Jag kom till Sverige för 8 månader sedan och jag bor i Köping. I mitt hemland utbildade jag mig som
möbelsnickare och jag startade min egen lilla snickerifirma. Jag blev
mycket intresserad av utbildningen NF eftersom det var min dröm
och min inspiration att bli företagare i framtid. Jag behövde veta mer
om vad som krävs för att starta mitt eget företag i Sverige och hur ska
jag driva det.
Här fick jag mycket kunskaper och jag fick veta vad som är viktigt för en företagare i Sverige att tänka på.
Vi har lärt oss att skapa våra egna affärsplaner, om bokföring, om företagsutveckling och mycket mer. Vi
besökte också företag i Skinnskatteberg och Avesta. Jag tycker att utbildningen var fantastisk eftersom
jag fick svar på alla mina frågor. Nu vet jag. Jag skulle rekommendera alla nyanlända som drömmer om
att bli företagare, att gå på workshoparna som NF-Nyanlänt Företagande håller.
Jag har bestämt mig att starta mitt eget snickeriföretag om 7 år, men det som är spännande är, att två av
mina klasskamrater kommer att starta sina egna firmor om några månader. En har planerat att starta en
tandläkare klinik i Västerås, den andra ska starta en flyttfirma.
Tacksam är jag för våra lärare på SFI som skickade oss till workshoparna. Jag är tacksam igen för de här 3
kommunerna Köping, Arboga och Kungsör att önska alla nyanlända en bra framtid, med att säga till utbildningen. Ett tredje tack till Arbetsförmedlingen och de som organiserade utbildningen.

GLASKLAR VINNARE AV NAMNTÄVLINGEN
Lärvux. Vi besökte dem för att gratulera och
överräcka det utlovade priset som var ett
påskägg fyllt av godsaker. De blev glatt överraskade av beskedet och vi frågade hur de kom
fram till namnet.

I samband med uppstarten av skoltidningen
efterlystes namnförslag i en tävling. Det kom in
en hel del förslag från både lärare och elever på
skolan. Tillsammans med rektor Anna-Klara
Sjölund enades vi om namnet Glasklart. Det
vinnande förslaget skickades in från läraren
Christina Fredriksson och hennes elever på
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– Vi spånade idéer kring namn på platser i närheten av skolan och Glasgatan kändes som en
bra utgångspunkt vilket ledde till idén med
Glasklart, säger Stina. Ett fyndigt namn som
anspelar på skolans geografiska plats samtidigt
som det blir en lek med ord.
– Det passar till en skoltidning eftersom nyheter och kunskap gör att man ser mer klart på saker och ting och kan känna att man är med i
samhället och kan delta i diskussioner som rör
oss alla, säger Christina och eleverna håller
med. Det gör vi också, och passar på att gratulera till vinsten och naturligtvis tacka för ett bra
namnförslag!

PRESENTATION AV DEN NYA VAKTMÄSTAREN

Köping Kompetens center har
en ny vaktmästare som heter
Ali Mohamed och han började under veckan 10. Han
kommer från Somalia. Han
har varit i Sverige i sex år och
bor i Köping.

Ali sade att han vill fortsätta
studera medan han jobbar,
om det finns möjlighet. Han
ska studera på grund och bli
maskin förare.
Han hoppas att alla tar ansvar och sortera sitt skräp.

ALLA HAR ANSVAR ATT SORTERA SINA SOPOR I SKOLAN
Kompetenscenter är miljöcertifierad. Det betyder
att skolan bryr sig om miljön och hjälper att skydda
den, framför allt genom att sortera soporna. Det innebär till exempel att inga papperskorgar finns i
klassrummen. Man måste ta med sig sitt skräp efter
lektionerna och kasta dem i sorteringsstationen.

Dessutom blir plast återvunnen och bioavfall blir
biogas, till exempel. Det är möjligt att läsa mer om
det vid sorteringsstationerna och på VafabMiljö
hemsidan.
Ibland är det inte lätt att välja den rätta korgen för
sitt skräp. Fråga gärna någon om du är osäker och
hjälp dina kompisar att sortera rätt!

Det finns två sorteringsstationer i Kompetenscenter: en ligger på röda sidan, i studiehallen, och den
andra finns på gula sidan, i korridoren precis innan
studiehallen utanför sal 9.

Testa dig själv!

Varje station har sju avfallsbehållare för sortering av
olika material: papper, plastförpackningar, glas och
porslin, pappersförpackningar, metall, matavfall och
brännbart. Namnet på svenska finns på varje avfallsbehållare samt bilder och översättningar på olika
språk för att hjälpa alla att förstå.
Många avfall kastas i fel korg och hamnar ofta i
brännbart när de kan sorteras. Det ger mycket mer
arbete till lokalvårdaren som inte har som jobb att
sortera rätt för de andra. Därför är det allas ansvar
att4inte kasta sina sopor slumpmässigt utan att sortera dem.
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I vilken avfallsbehållare skulle du kasta…
Ett kuvert med lite plast? En penna? En tepåse?
Ett kollegieblock? En tomma Cola flaska?
Svar: Kuvertet sorteras som hushållsavfall och kastas i brännbart, lika som gamla pennor.
Tepåsen sorteras som matavfall.
Kollegieblocken sorteras som tidning, om kartongen (spiralen
får sitta kvar). Kartongen kastas med pappersförpackningar.
Och du måste ta med dig den tomma Cola flaskan till en butik
där du kan panta.

KRÖNIKA — ÄR DET SVÅRT ATT LÄRA SIG SVENSKA?
Jag kämpar hela dagen, till sist blir jag stressad. Är det språket som snurrar mitt huvud? Smärtsamt är det när jag går i skolan dagligen, men jag orkar inte med ordföljd
på ett bra sätt. Jag pluggar för mycket, men lycka nästan ändå inte. Mina tankar susar i
huvudet, sen säger jag att det är svårt.
Det gör ont i mig när jag lyssnar på dig som kan det på ett bra sätt. Ibland uppmuntrar
det mig när jag hör dig koppla ihop fraser och sjukvården som en låt. Det händer att de
andra spenderar hela decenniet på ”en, ett och bisats". Ibland blir vi trötta på grund av
participformen, partikelverb och många oregelbundna verb som finns.
Det är språket, men en lång väg att åka till målet. De som tycker att det är roligt, de
åker tåg för att nå snabbare destination. De som ser det tråkigt, de saktar hela vägen i
promenaden till sist tappar de hopp. Plötsligt händer det att man gå i pension utan
skaka arbetsgivare handen.
Det är språket och en nyckel till samhället. Det verkar svårt, men det öppnar eller
stänger framtidsdörrar.

INSÄNDARE
Extra aktivitet i Kompetenscenter
I Kompetenscenter finns många folk med olika tankar och intressen. Några av de är
intresserade av läsning och idrott !
Jag har flera förslag men jag ska berätta om några av dem:
Jag tänker att vi kan använda tiden på ett bra sätt om till exempel Kompetenscenter
ska beställa dagtidning och dela den varje dag på studiehallen. Den hjälper oss att få
kunskap om världen och kan lära oss samtidig om språket.
Mitt andra förslag är det att Kompetenscenter kan hyra en plats för elever, där de kan
spela pingis eller andra sporter som de vill .Det är bra för hälsa, och effektivt för att
lära sig nya kunskaper. Det kan vara en gång per vecka.
Till slut vill jag säga att extra aktivitet kan hjälpa oss att lära det svenska språket och vi
kan anpassa oss till det nya samhället som vi bor i.
- Kia
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