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 Magazin 24, som är Köpings lokala gratistidning, har skrivit om 

Kompetenscenters nya utbildning: produktionstekniker. En kort 

artikel finns att läsa på tidningens webbsida och en mer detaljerad 

artikel finns i den skriftliga version av tidningen från onsdagen den 

13 mars 2019.  

Produktionstekniker är en yrkeshögskoleutbildning inom industri 

som kommer att starta i höst. Ansökan till utbildningen pågår till 

den 17 maj och genomförs på Kompetenscenters webbsida. 

Förra månaden har vi på Glasklart skrivit om utbildningen.          

Utgåva 9 hittar du på Kompetenscenters hemsida > Skoltidningen 

Glasklart (i samma lista som länken till Dexter och It’s Learning). 

Celly Paillet 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MAGAZIN 24 SKRIVER OM KOMPETENSCENTERS 

NYA UTBILDNING 

9 av 10 får 
jobb efter 

en YH-
utbildning 

https://koping.se/kompetenscenter.html
https://www.magazin24.se/koping/klart-framtidens-produktionstekniker-ska-utbildas-i-koping/repsbf!sFzBphugFDfxvLjb6tv@Q/


 

 

 

 

  

Att ha flera kurser som krockar är en oro för flera av    eleverna som studerar 
på Kompetenscenter. Hittills har ingen lösning hittats men det kommer tro-
ligtvis att ändras. 

Glasklart har träffat Anna, elev på gymnasienivå som har två kurser samtidigt 
och berättar utifrån sin erfarenhet, Vi har också frågat Anna-Karin Tornemo, 
som är arbetslagsledare för grund och gymnasiet, om vilken lösning skolan 
har för problemet.  

Anna har börjat på Kompetenscenter den här terminen och stude-
rar svenska som andra språk 3 samt matte 2C. Båda kurserna är 
på tisdagar, samma tid.  

”Det är jobbigt för att jag vill vara på matte och få hjälp, men det 
är också viktigt med svenska eftersom den kursen är bara en dag 
per vecka. Så det är svårt att balansera”, berättar Anna. 

Dessutom jobbar Anna och att organisera ett balanserat schemat 
är inte det lättaste, särskilt när Anna arbetar på en tisdag. ”Då 
måste jag välja vilken kurs jag går i den dagen och det är dessu-
tom omöjligt för mig att gå  på kvällskurs på grund av jobbet”,    
förklarar hon.  

Till slut riskerar Anna, och andra elever som missar en eller flera 
lektioner på grund av kuskrockar, att ligga efter. ”Det är stressigt”, 
säger Anna. 

Som lösning föreslår Anna att dela sina svenska lektioner på flera andra dagar, så att det blir lättare 
för henne att komma ikapp om hon missar en lektion. En flex-kurs där man kan komma när man 
kan skulle också fungera, tycker hon. 

 
Har du också kurser som krockar och vill berätta hur du hanterar det? Kontakta gärna Glasklart, vi 
hjälper dig att skriva din historia!  

skoltidningen.kkc@koping.se 

 

Celly Paillet                     
                                               

                                               Fortsättning nästa sida  
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KURSKROCKAR: 

NÄR ELEVERNA HAR FLERA KURSER SAMTIDIGT 



 

 

 

 

På Kompetenscenter kan man hitta många olika grup-

per beroende på vilka kurser eleverna läser och vilken 

tid de kan studera. Det finns grupper som vanlig SFI, 

SFI kvällskurs och SFI flex. Här berättar SFI-läraren 

Anette  Karlsson om SFI flex: 

 

Vad är Sfi-flex?  

– Det är en grupp för de elever som inte kan läsa på heltid eller 

kvällstid för att de har andra aktiviteter t.ex. jobb. De läser 

Svenska för invandrare på olika nivåer: A, B, C eller D. De kom-

mer de tider som passar dem. 

 

 Vilka får gå i gruppen?  

– De som jobbar. De som studerar andra kurser. De som är föräldra-

lediga. De som är sjukskrivna på deltid. 

 

Vad är syftet med gruppen?  

– Syftet är att kunna studera fast man har andra aktiviteter.  

 

Hur många lärare är ni som driver kursen?  

– Vi är två lärare som driver kursen: Kajsa Hedvall och Anette Karlsson  

 

De som inte vet att Sfi flex-grupp finns, vad är speciellt, vad ska de veta i förväg? 

– De måste veta att i gruppen använder man internet och Itslearning mycket. Man ska också kunna stu-

dera självständigt och ibland ensam. Dessutom går det bra för de som är vana att studera mycket hemma 

och gör sina uppgifter. 

 

Pacific Ndondo 
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Kompetenscenter är medveten om kurskrockarsproblemet och försöker hitta en lösning 

som skulle passa de flesta eleverna. Anna-Karin Tornemo har tagit fram ett förslag på 

schema som tar bort många krockar. 

 

”Till hösten är planen att vi kommer ha ett schema för grundläggande och gymnasiet där det blir färre 

krockar. Vi hoppas på att kunna lägga kurser i samma ämne samtidigt på schemat, till exempel att 

svenska som andraspråk grundläggande ligger samma tid som svenska som andraspråk på gymnasiet. 

Om vi får till detta så kommer det också bli lättare för de elever som blir klara i mitten av terminen med 

en kurs på grundläggande att börja läsa det ämnet på gymnasiet. ” 

 

SFI FLEX PÅ KOMPETENSCENTER 

Läraren Kajsa Hedwall, som är lärare i flex-

gruppen tillsammans med Anette Karlsson, 

har textgenomgång med en av eleverna. 
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KVINNODAGEN PÅ KOMPETENSCENTER 

 
 
Den 8 mars var det den internationella kvinnodagen, vilket natur-
ligtvis uppmärksammades på olika sätt på Kompetenscenter. 
 
I SFA:s lokaler på lasarettet visades filmen Niceville som handlar om afroameri-
kanska hembiträden i 1960-talets USA och lyfter teman som rasism och köns-
roller. Förutom spelfilm visades även Chimamanda Ngozi Adichies TED-talk 
Alla borde vara feminister. Talet hålls på engelska men är textat till svenska. Ni 
som missade det kan lyssna här:  
https://www.ted.com/talks/
chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=sv 
 

 

Vårdlärarna hade gjort i ordning ett program i röda studiehallen 

med fokus på starka kvinnor förr och nu, i verkligheten eller i 

litteraturen. Särskilt fokus var det på Astrid Lindgren genom 

visning av filmen Unga Astrid och en utställning med några av 

hennes mest kända böcker på svenska och andra språk. Dessu-

tom bjöd självaste Pippi    elever och personal på popcorn och 

krumelurpiller  

Vårdlärarna hade också gjort en rolig uppgift till oss alla på de 

stora utställningsskärmarna. Det gick ut på att para ihop rätt 

bild med rätt namn och beskrivning och facit fanns på baksidan.  

 

Fortsättning på nästa sida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=sv
https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_we_should_all_be_feminists?language=sv


Lotta Jansson som är lärare på vård- och omsorgsprogram-

met pratade gärna med elever och personal om personerna 

på bilderna. Vilken av kvinnorna tyckte hon  själv var mest 

intressant? 

- Rosa Parks, eftersom hon gjorde en liten handling som 

fick stora konsekvenser. Behandlingen av henne efter att 

hon vägrat flytta på sig för en vit person på bussen ledde 

till en bojkott av bussbolaget som sedan gick i konkurs, 

svarar Lotta. 

Läs mer om Rosa Parks och andra intressanta personer på 

skärmarna i röda studiehallen! Du kan testa dina kunskap-

er redan nu här nedan.  

Annika Karjalainen 

Känner du igen personerna? Om inte, kolla facit i studiehallen”!  
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INSÄNDARE: SORTERA SOPOR PÅ RÄTT SÄTT! 

 

Det är dags att förbättra vår skolmiljö! När jag sitter och äter min lunch ser jag många som inte sorterar 

soporna och slänger papper på golvet. Tänk om alla skulle slänga sina sopor överallt i skolan? Det skulle 

inte se bra ut.   

 

Om jag vill hämta vatten i vattenkran finns många avfallsprodukter till exempel mat, te som slängs i dis-

ken och över diskbänken finns vatten. Det kommer lukta illa och det är inte bra för oss. Alla måste torka 

borden efter sig. Jag blir så förbannad när jag ser att någon har slängt bananskal i en blomkruka och det 

ska inte slängas där. Det ser inte heller så bra ut! Vi är alla vuxna så vi måste veta vad som är rätt eller fel. 

Om vi gör på rätt sätt tillsammans, det betyder att vi respekterar både varandra och miljön. 

 

Det finns mat och papper som slängs ihop. Det är inte bra för miljön, och inte heller för vår skola för att vi 

ska kunna få en bra miljö på skolan så vi måste slänga rätt plats istället för golvet. Om du har extra miljö-

farliga    saker så finns det speciella lådor där du kan slänga t.ex. glas, kopp, batteri och aluminium då kan 

den gå till återvinning.   

 

Det finns olika lådor där du kan slänga soporna i sopsorteringen och sko-

lan har skrivit på lådorna på flera språk t.ex. arabiska, svenska och soma-

liska då blir lättare för oss för att alla förstår vad man ska göra och hitta 

rätt plats till att sopsortera. Till sist tycker jag att det ser tråkigt ut med  

sopor som ligger slängt överallt så, glöm inte att sopsortera för en bra 

miljö. Ta hand om miljön så blir allting bättre. 

 

- En elev som är trött på att se skräp i skolan 

På min skola händer det att eleverna tvättar fötterna på damtoaletten. Då blir det blött på 

både toaringen och golvet. Eleverna får ej tvätta på skolan, utan det får de göra hemma, 

tycker jag. 

 

- Solängeln 

INSÄNDARE: JAG VILL INTE HA VATTEN PÅ TOAGOLVET 


