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Vad betyder egentligen 
diskriminering?  
Och vad är en kränkande 
behandling?

”Det här med 
körkortsteori 
kan vara lite 

klurigt”
 

Lärvux berättar om deras  
nya kurs på sidan 6 

TIPSA TIDNINGEN!
 
Vi söker artiklar, insändare, nyheter  
och spännande aktiviteter att skriva om.  
 
Skicka gärna tips eller texter till:
skoltidningen.kkc@koping.se
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Den nya 
tidningen En bra skola behöver en bra skoltidning. Hela tiden händer det saker i skolans 

värld som vi aldrig får veta. Roliga saker, korkade saker, upprörande saker. 

Skoltidningens redaktion har lite som uppgift att bevaka dessa saker för att sedan kunna berätta om dem för alla andra 

som finns på skolan. I december 2019 gick en intresseanmälan ut till alla elever på Kompetenscenter. Det handlade  

då om en intresseanmälan att delta i Glasklarts nya redaktion. Redaktionen kom sedan att bestå av fyra fantastiska 

personer och nedan, samt på nästa sida, kan du lära känna dem lite bättre. 

Tidningen Glasklart

Namnet Glasklart röstades fram i  

en namnförslagstävling i april 2018.  

Bidraget kom från Christina Fredriksson  

och hennes elever på Lärvux.  

Motiveringen var dels kopplad till  

adressen (Glasgatan) och även att  

kunskap gör att vi ser mer klart på  

saker och ting och kan känna att vi är  

med i samhället och kan delta i  

diskussioner som rör oss alla. 

Redaktionen:  

Yusuf Moalim Fiqi, elev och redaktör

Anisa Omar Mohamed, elev och redaktör

Safer Alizade, elev och redaktör

Joyce Furaha Mlangaliro, elev och 

redaktör

Huvudredaktör:

Jeanette Lindberg, SYV

Kompetenscenter

Kommunal vuxenutbildning

jeanette.lindberg@koping.se

Telefon: 0221-253 21

Ansvarig utgivare:

Anna-Klara Sjölund, Rektor

Kompetenscenter

Kommunal vuxenutbildning

anna-klara.sjolund@koping.se

Telefon: 0221-255 20

I april 2018 föddes idén om en skoltidning på Kompetenscenter. Idén 

kom ursprungligen från eleven Korosh Khodamorady. Tillsammans med 

de andra eleverna Pacific Ndondo, Lani Jane Pajulio Emuy, Celly Paillet 

och med hjälp av Annika Karjalainen, lärare i svenska som andra språk på 

grund, skapades tidningen Glasklart.

En skoltidning kan precis som alla andra tidningar innehålla precis det 

som redaktionen vill att den ska innehålla. Redaktionen är alla de som 

tillsammans arbetar med att färdigställa ett nummer av en tidning. På 

nästa sida presenteras tidningens nya redaktion - alla med ett stort  

engagemang och en härlig blandning av erfarenheter.

Funktionerna som en skoltidning har kan variera en hel del men ofta 

handlar det om att vara ett forum där alla kan göra sig hörda, eller att 

den fungerar som en granskare av skolan och det som händer där. 

”Och vem vet, kanske någon 
tar vid där vi slutade...”
Så avslutade Annika det senaste numret av Glasklart i maj 2019 och  

vi tänker att det är dags att någon gör just det - tar vid det fantastiska  

arbete som startades i april 2018. I den nya upplagan av Glasklart  

kommer ni att kunna läsa ännu fler spännande och intressanta nyhets-

artiklar, insändare, krönikor, intervjuer och reportage med mycket mera.  

Vi hoppas att ni kommer att tycka om den och hälsar er varmt välkomna 

till den nya upplagan av Glasklart! 

Jeanette Lindberg 

Studie-och yrkesvägledare  och huvudredaktör
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Mitt namn är Joyce Furaha och jag är 32 år gammal. Jag är gift och har fem 

barn. Jag kommer från Kenya och har bott i Sverige i två och ett halvt år. Jag 

studerar engelska 5, samhällskunskap och svenska.

Mitt huvudmål i livet är att studera till socionom för att hjälpa andra 

människor i framtiden. För nu har jag en liten förening som jag skapade 

när jag var i flyktingläger i Malawi. Den kallas för ”Joyce foundation for 

generation´s hope”. Min plan är att hjälpa utsatta barn, föräldralösa barn 

och barn som lever med handikapp i Afrika.

Joyce Furaha Mlangaliro

Jag tänkte berätta lite om mig själv, varifrån jag kommer, vad jag jobbade 

som och vilket jobb jag vill ha i framtiden. Jag heter Safer Alizade och är från 

Afghanistan. Jag jobbade med djur, som bonde, i mitt hemland. 

Just nu studerar jag SFI D-nivå samtidigt som jag studerar till vårdbiträde. 

Jag studerar vård för att kunna jobba med att hjälpa äldre människor. Jag 

tycker det är roligt att jobba i äldreboenden. Jag tycker om att träffa äldre 

och prata med dem. Det tycker jag inte bara nu, utan även tidigare i mitt liv 

har jag tyckt om att träffa de äldre människorna.

Safer Alizade



Yusuf Moalim Fiqi

3

Jag heter Yusuf Moalim Fiqi och är en 36 årig kille från Somalia. Jag kom 

till Sverige 2013 och bor här i Köping. Jag gick grundskola och högstadiet i 

mitt hemland och tidigare arbetade jag också olika jobb som lagerarbetare, 

butiksäljare, jordburkare i mitt hemland och här i Sverige arbetade jag på en 

restaurang, lagerarbetare. och i äldreomsorgen. Förre året studerade jag till 

vårdbiträde på Kompetencenter och det var en fantastik utbildning eftersom 

jag var väldigt intresserade av att gå den utbildningen när jag var tonårig och jag 

ville bli sjuksköterska i framtiden. Nu hoppas jag att jag kommer att försätta mina 

studier tills jag uppnår mitt mål. Jag blir nog kvar inom vårdyrket som jag känner. 

Jag har också läst tom SFI D nivå.

Tacksam är jag för mina kära lärare till vårdbiträde som Virpi, Lotta, Eva och Jenny som under-

visat mig under de senaste två åren. Jag är också så glad att jag ska vara en av gruppen som man jobbar i 

skoltidningen eftersom jag vill utveckla mitt svenska språk. På fritiden brukar jag spela fotboll med mina vänner en 

eller två gånger i vecken, titta på fotboll eller TV, springa ibland utomhus eller gå långa promenader. Tycker att det 

är viktigt att ta hand om mig själv och min kropp. Känner mig starkare och friskare efter jag rör på mig.

HEJ!
Vad glad jag är att vår tidning Glasklart har väckts ur sin  

sömn och vaknat till liv. Det är roligt att ha en tidning som  

skriver om bra och viktiga saker som rör både elever och personal. 

Jag är en stolt Rektor på skolan. Jag har det finaste jobbet man kan ha. Det är inte enkelt men alltid  

meningsfullt. Personalen arbetar för att skapa bra kurser och lära ut kunskaper som är bra att ha med sig dit man 

är på väg. Vi arbetar för att ni skall nå era mål. Men vi lär av er elever också. Ni är alla vuxna som  

har arbetat och gjort saker som vi lär oss av.

Vi tar gärna emot förslag på saker vi kan göra bättre eller kurser ni saknar. Så kan vi se om det går att göra eller 

inte. 

Önskar er alla en fortsatt bra termin och att våren och ljuset kommer snart. 

Anna-Klara Sjölund

Rektor och ansvarig utgivare
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Jag heter Anisa Omar och går i grundskolan på kompentenscenter. Jag har sex 

barn, kom till Sverige 2013 och jag har bott i Sverige i sju år. När jag kom till 

Sverige så blev jag hemma under nästan sex år på grund av några anledningar. 

Men när jag var i mitt hemland så gick jag två år i skolan dessutom jobbade jag 

i en butik innan jag flyttade till Sverige. 2014 började jag SFI men gick bara där 

ungefär sex månader. Jag kunde inte fortsätta för att jag blev mammaledig. Jag 

började igen i april 2019 och klarade mig under en termin. När jag klarade SFI så 

kände jag en lättnad och jag känner att jag kan klara mig tills jag når mitt mål som 

barnskötare. Nu, eftersom jag har klarat SFI, så ser jag fram emot mitt drömjobb. 

Jag är en sådan person som älskar att plugga och repeterar vad jag har läst eller har 

skrivit på mina lediga dagar. Men det mesta jag gör på mina lediga dagar är att läsa böck-

er. Böcker som handlar om historia, drama och romantik är de som jag älskar mest att läsa. 

Jag väljer att vara en del av skoltidningens redaktion för att jag vill berätta sånt som jag skulle 

tänka mig att de andra eleverna på kompentenscenter skulle uppskatta. 

Anisa Omar Mohamed
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Annelie Jansson, SFI-lärare på  

Kompetenscenter, delade med sig  

av några trevliga bilder från en data-

lektion för C2. Här lär sig eleverna 

skicka meddelande via ItsLearning.  

Alla hjälptes åt och stämningen var 

på topp. Rolig lektion!

Vi tittar in
Hanna, Micke och Lovisa framför 

ett av alla de vägmärken de  
behöver kunna.
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På väg 
mot körkortet
På Lärvux har en spännande kurs nyligen startat 

- Förberedande körkortsteori. Där ska eleverna  lära sig 

förkunskaper som är viktiga för deras körkortsutbildning 

och vad som krävs för att ta körkort. För att få läsa kursen 

måste man, förutom att tillhöra Lärvux målgrupp, vara  

inskriven på elevcentralen hos någon körskola. Vi  

träffade Micke, lärare på Lärvux, och eleverna Hanna  

och Lovisa för att få reda på lite mer.

Micke berättar att han scannat in hela teoriboken för att 

tillsammans med eleverna läsa varje sida och diskutera 

de frågor som dyker upp. 

- Det här med körkortsteori kan vara lite klurigt, menar 

Micke och förklarar vidare att de ofta tittar på filmklipp 

som är kopplade genom qr-koder och kan då blanda ex-

empel från verkligheten visuellt med det teoretiska som 

de går igenom på plats. 

På elevcentralen får eleverna individuella inlogg  där  

övningsmaterialet kan anpassas efter behov. Hanna ger 

oss en bra demonstration av hur de arbetar med den. 

Hon visar att de får göra tester på de olika delarna i  

teorin och behöver svara på frågor om allt från stopp- 

sträckor till vägmärken.  extra bra är att alla frågor och  

svarsalternativ går att få upplästa. För Hanna har det  

flytit på bra. Hon har klarat alla tester en gång och  

behöver nu bara repetera. Men det är kostsamt att ta 

körkort och när det tar lång tid mellan körtillfällena finns 

risken att man glömmer bort saker, berättar Hanna.

Det är en härlig stämning i rummet och det märks att de 

trivs och har roligt tillsammans. Studiemiljön är något 

som är mycket viktigt för Micke.

- Det är superviktigt med en miljö där man törs fråga och 

att man känner att man kommer framåt, menar han.

Tillsammans med Micke brukar eleverna även åka ut och 

göra lite praktiska övningar, som att kontrollera lufttryck 

eller parkera.

- Det brukar sluta med en kebabrulle, avslutar Lovisa och 

de andra skrattar instämmande.

Hanna ser fram emot att kunna ta bilen och åka för att 

hälsa på sin pappa i Karlstad eller kanske ta en tripp till 

Ullared. Hon ser fram emot friheten. Det gör även Lovisa, 

som berättar att hon skulle ta en rundtur så fort hon har 

körkortet i handen. Vi önskar dem stort lycka till!

Yusuf Moalim Fiqi & Jeanette Lindberg
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BOKTIPSET
Jane Eyre är en roman utgiven 1847, skriven av Charlotte Brontë. Boken är en 

av den brittiska litteraturens stora klassiker och skildrar en föräldralös präst- 

dotters uppväxt och liv som kvinna. Av central betydelse är huvudpersonens  

försök att skapa en självständighet som möter motstånd i samhället, i religionen men 

även i henne själv då hon träffar mannen i sitt liv, Mr Rochester på Thornfield, som 

fastän han är hennes kärlek förblir en främling.

I bokens början är Jane ca 9-10 år. Hennes föräldrar dog tidigt och hon bor hos sin elaka 

moster och med hennes elaka barn. Hon blir skickad till en skola för föräldralösa flickor. 

Där blir hon omhändertagen och utbildas så småningom till lärare. Hon lär sig teckna, skriva, 

läsa sy med mera. Allt som en flicka bör kunna enligt den tidens ideal. 

Jane får senare jobb som guvernant för den fransktalande flickan Adéle. Där träffar hon  

godsägaren mr Rochester och deras vänskap utvecklas till förälskelse. Relationen mellan dem blir 

däremot komplicerad när Jane får veta att han redan är gift. Men det är bara början på Janes resa.

Boken är uppbyggd utav utomordentliga person-och miljöbeskrivningar och det känns verkligen som att man som  

läsare är där och upplever allting som händer. 
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SERIETIPSET
Fem pojkar fastnade i ett rättssystem byggt att krossa dem. I flera veckor 

har ”When they see us”, en påkostad dramatisering av fallet mer känt som 

Central Park Five, varit en av Netflix mest sedda tv-serier. Miniserien be-

står av fyra avsnitt och är regisserad av Ava DuVernay. 

Historien berättades egentligen redan 2012 i dokumentären ”The Central 

Park five”. För 30 år sedan, i april 1989, våldtogs och misshandlades en ung jog-

gare brutalt i New Yorks Central Park. Fem tonårskillar dömdes för dådet, med 

hjälp av tveksamma förhörsmetoder men helt utan fysiska bevis. Först 2002 

upphävdes domarna, sedan den verkliga våldtäktsmannen erkänt och bundits till 

brottet genom DNA.

Regissören lägger fokus på vardagssituationer, generade tonårsromanser 

och busstreck; att de fem pojkarna verkligen bara var barn. Och att de fick

sina liv krossade, eller åtminstone för alltid förändrade, när de var som 

mest känsliga och formbara. 

Redaktionens fråga
Läkare, idrottstjärna, astronaut – och superhjälte. Det var några av de jobb som  

hamnade högt på listan när tidningen Forbes frågade barn vad de vill bli när de blir stora.

Vi blev nyfikna på vad eleverna på Kompetenscenter drömde om att jobba med när de var  

barn och gav oss därför ut för att fråga det. Vilket var ditt drömjobb när du var liten?

Leena Alkazak

Jag ville bli en framgångsrik  

kvinna oavsett vilket yrke.  

Jag kämpar fortfarande för att  

nå det målet.

Andreas Jonsson

Jag hade tankar om att bli 

journalist. Det tyckte jag lät 

häftigt. Nu får vi se. Eventuellt blir 

det produktionstekniker sen.

Esmatullah Sherzad

Jag ville bli polis när jag var liten. 

Jag ville att folk skulle respektera 

mig. Polis är fortfarande det jag 

drömmer om att bli.

Shukri Ibrahim

Jag ville jobba på flygplan, som 

pilot. Det var mitt intresse då, 

men nu vill jag jobba med barn. 

Kanske som barnskötare.

Abdullah Ali

Jag ville bli snickare men nu 

vill jag bli frisör och jobba 

tillsammans med brorsan.

George Elian

Läkare kanske, men det 

förändrades direkt när jag 

började på gymansiet. Då blev jag 

istället guldsmed som ett arv av 

familjen.

?



En liten orientering

• Salarna till höger med gula dörrar är numrerade 1-11 

(Gula sidan).

• Salarna till vänster med röda dörrar är numrerade 

20-28 (Röda sidan).

Datorer

Det finns ett ganska stort antal datorer utspridda över 

hela Kompetenscenter, några bärbara finns också att 

låna. 

Studiehall

Nedanför receptionen (på röda sidan) finns en stor och 

öppen studiehall med både datorer, vanliga bord och  

soffor.

Tyst studieplats

Elevrådet har beslutat att studieplatserna på den gula 

sidan ska vara en tyst arbetsplats för den som söker en 

lugn miljö att studera på.

Vad gäller på KC?
Grupprum

Det finns flera grupprum som du själv har möjlighet att 

boka; grupprum 27 och 29 på röda sidan samt ytterli- 

gare ett  grupprum på gula sidan. Till vissa grupprum 

krävs passerbricka eller nyckel för att komma in. Fråga 

i receptionen så hjälper vi gärna till. Notera också att 

grupprummen kan vara bokade av lärare, bokningarna 

kan du se i schemaprogrammet.

Mat och fika

Det finns två fika- och matutrymmen, en i varje korridor. 

På röda sidan finns automat för varma drycker, kyl, frys, 

micro och diskplats. Det är du som elev/student som  

ansvarar för skötsel. Tänk på att alltid städa upp efter dig. 

Om det är fullt i kompostbehållaren kontakta receptio-

nen. Café hittar du i studiehallen på röda sidan. Vill du 

köpa fika eller mat är det nära till försäljning på exempel-

vis lasarettet.

Bibliotek

När du studerar är biblioteket en guldgruva att ösa ur  

för ditt lärande. Förutom att besöka biblioteken är det 

numera också möjligt att nå en hel del information och 

söka i databaser via en vanlig internetuppkopplad dator. 

På Kompetenscenter har du tillgång  
till ett mindre referensbibliotek som  

du hittar i studiehallarna.

Stadsbiblioteket har ett stort urval böcker och möjlighet 

till fjärrlån. Du kan boka en bibliotekarie för personlig 

handledning för att få hjälp att söka på Internet, hitta  

tidningsartiklar eller koppla upp dig mot andra databaser. 
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Hej alla nya, och nygamla, elever! För att ni ska känna er lite extra 

bekväma i våra lokaler så finns här nedan lite enkla förklaringar kring 

hur det fungerar hos oss. 



TYCK TILL
”Vi vill ha social hjälp!”

Jag tycker att Socialtjänsten ska utbilda utländska föräld-

rar, som flyttat till Sverige, hur svenska lagar fungerar. Då 

kanske det går att undvika trauma som barn upplever när 

de kommer ifrån sina biologiska familjer.

För det första håller jag inte med när socialarbetarna  

säger att de skyddar barnen genom att separera dem  

från deras familjer, kulturer och religioner. För det andra 

avslutar majoriteten av barnen, som tas av socialtjänsten,  

inte sina studier på grund av stress, trauma och brist på 

familjens kärlek.

Som avslutning ber jag att socialtjänsten tänker på  

barnens framtid genom att assistera föräldrarna i  

barnens utbildning, i hemmet, i skolan och i samhället 

för att undvika att Sverige fylls av tjuvar, mördare och  

banditer.

Joyce Furaha Mlangaliro
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Alla har rätt 
att vara lyckliga  
- alla har rätt att lyckas!
Det allra viktigaste för alla som har sin arbetsplats på Kompetenscenter är att 

det känns tryggt att komma hit och att vara här. En grundförutsättning för en god  

lärandemiljö är att man trivs, känner glädje och är välkommen i en gemenskap.  

Ingen människa ska behöva vara rädd för övergrepp eller kränkningar. På skolan är  

vi varandras arbetsmiljö, oavsett personal eller elev, och måste hjälpas åt att  

skapa goda relationer baserade på respekt och tolerans.

Kompetenscenter är en mötesplats och en stor  

social arena. Här ska ingen behöva känna sig kränkt, 

trakasserad eller diskriminerad för att de är man/ 

kvinna, kommer från ett visst land, har en viss tro, är 

heterosexuell/homosexuell/bisexuell/transsexuell eller 

har en funktionsvariation. Riksdagen har bestämt att 

det är förbjudet med diskriminering och kränkande  

behandling på skolor och det finns lagar och regler att 

följa kring detta.

Vi är olika, men vi är 
lika värdefulla. 

 

 

Varje år måste Kompetenscenter skriva en plan för hur 

man ska arbeta kring dessa frågor. Denna plan kallas 

för likabehandlingsplan. Den finns för alla att läsa på  

Kompetenscenters hemsida. I den går också att läsa vad 

man som elev kan göra om man själv blir, eller om man 

ser att någon annan bli, illa behandlad. 

Jeanette Lindberg

Vad betyder orden?
 
Diskriminering... betyder att någon blir sämre be-

handlad än andra, inte på grund av vad personen gör, 

utan på grund av vem personen är.

Exempel: En lärare hjälper bara männen i klassen. 

När en kvinna vill ha hjälp får hon inte det bara för  

att hon är kvinna. 

Trakasserier... innebär att någon säger eller gör  

dumma saker mot en annan person bara på grund 

av vad den personen/gruppen har för kön, etnisk 

tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktions-

variationer.

Exempel: Några elever som kommer från ett visst 

land kallar elever från ett annat land för

fula saker.

Kränkande behandling... är ett uppträdande som 

kränker en persons värdighet, utan att det är diskri-

minering enligt diskrimineringslagen.

Exempel: En elev sprider elaka eller osanna rykten 

om en annan elev.



Jag är en elev 

som studerar grundskolan 

på kompetenscenter och jag har mycket information om 

denna skola. På kompetenscenter finns många snälla och 

hjälpsamma personaler. De hjälper oss när vi behöver 

hjälp. De gör sitt bästa för att de vill att vi ska bli bra  

elever som ska få bra utbildning. Jag har frågat många 

skolkamrater som går på skolan och vi som är elever som 

går på skolan har bra åsikter om kompetenscenter. Jag 

har också frågat elever som har gått i denna skola för 

några år sedan och även de sa att de har bra minnen från 

denna skola. Då kände jag att jag är på god väg eftersom 

jag fick veta att det är en fantastisk skola.

 

För det första finns det på 

 Kompetenscenter många olika utbild-

ningar som man kan lära sig. Det finns 

Vuxenutbildningen, Lär Vux, företagsutbild-

ning, SFA medicin, vård och omsorg, vårdbiträ-

de och många andra som man kan lära sig. Många  

intressanta utbildningarna finns på kompetens- 

center. Det finns också svenska för invandrare SFI, 

Grundskolan och Gymnasial nivå.

För det andra finns många utbildningar som är nästan 

utan krav, till exempel vårdbiträde, och man får också 

göra utbildningen under tiden som man läser på SFI, då 

går det fortare att klara utbildningen. Om man har läst 

medicin eller annat liknade inom vård i sitt hemland kan 

man välja att studera på SFA medicin. Det finns också 

kvällskurs som man kan gå om man jobbar på dagarna. 

Du får också läxhjälp en timme i veckan med en lärare - 

alltså en gång i veckan där det är bara du och läraren så 

att du kan få vilken hjälp du vill. 

På denna skola går det även att läsa i flexgrupp. Då kan 

du gå till skolan två dagar i veckan och de andra dagarna  

behöver man inte gå till skolan. Då man kan jobba om 

man har jobb. Flex gäller bara de som jobbar eller de som 

Utbildning 
- nyckeln till ett bra jobb

Det finns många olika möjligheter på  
Kompetenscenter och även om det ibland  
kan vara svårt och kännas som att det tar  
lång tid, framförallt på SFI, så menar Aniso  
att utbildning är ett viktigt steg för att  
kunna leva ett bra liv i Sverige.

13 14

är föräldralediga. Där har man chanser att få lära 

sig vad man vill även om man inte kan vara i skolan. 

Det finns vissa människor som är missnöjda att gå på 

kompetenscenter eller SFI för att det är svårt att klara 

det svenska språket på denna skola. För att de tror att de 

andra skolorna som ligger i andra städer är lättare och 

att man kan bli klar så snabbt som möjligt, snabbare än 

denna skola. Då vill de ha jobb istället för att studera på 

kompetenscenter. Eftersom de har bra utbildning från 

sitt hemland. Men jag tycker att denna skola är bäst i hela 

Sverige. Det finns många vuxenutbildningar och trots att 

det är svårt så får man inte något bra jobb om man inte 

kan prata svenska språket i det här landet. 

Så tänk inte att ni inte kan lära er, 
tänk att ni KAN lära er allt.

Avslutningsvis vill jag säga att folk har möjlighet att 

utbilda sig inom olika ämnen samt svenska språket 

och jobba samtidigt. Utbildning är nyckeln till att ha 

bra jobb eller att kunna leva ett bra liv i detta land. 

Anisa Omar Mohamed
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INSÄNDARE
”Renlighet är avgörande 
för vår hälsa!”

Jag tycker att renlighet är avgörande för vår hälsa.  

Det är vår skyldighet att hålla miljön ren för att undvika 

vissa sjukdomar. För det första uppmanar jag alla lärare 

och elever att hjälpa till med renligheten på vår dagliga 

plats eftersom hälsan är skyddad när miljön är ren. 

För det andra måste vi hålla toaletten ren för att undvika 

infektioner, inte kasta papper överallt efter användning, 

diska plattor, koppar, gafflar och knivar. Den som blir sjuk 

eller får infektioner har kanske inte valt det själv. Därför 

måste vi arbeta tillsammans för att skydda vår hälsa.

Joyce Furaha Mlangaliro

Jag har märkt att i skolan är det ibland 

ganska smutsiga toaletter. Jag tror inte att 

någon skulle vilja gå på toaletten när den är 

smutsig, detta måste ändras! När jag gick 

in på toaletten idag så var det kiss överallt. 

Jag vill inte torka någon annans kiss. Det 

vill inte städerskorna heller!

 

Anonym

Jag blir arg! Borden är alltid  smutsiga när jag ska sätta mg vid 
dem. Snälla, torka av dem efter dig, 
diska dina bestick och håll rent till nästa som kommer.

 
Irriterad elev

Vill inte torka kiss!

Håll rent!
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VECKANS  
YRKE
Har du kanske märkt att det varje vecka presenteras ett 

nytt yrke på Kompetenscenters bildskärmar?

Det kan vara ett ovanligt yrke, ett nytt yrke, ett yrke där 

det finns mycket goda chanser till att få jobb eller kanske 

bara ett yrke som vi tycker verkar extra spännande. Yrke-

na är kopplade till olika veckonummer och innehåller en 

kort yrkesbeskrivning. Om du dessutom följer länken som 

alltid finns med så kan du få information om arbetsupp-

gifter, utbilning, genomsnittlig lön och framtidsutsikter på 

arbetsmarknaden. 

Några av de yrken som redan presenterats är:  

Elnätsspecialist, E-handelslogistiker, Energioptimerare, 

Florist, Dietist och Fordonsmekaniker mfl.

Vi hoppas att yrkesbeskrivningarna som vi presenterar 

kommer att inspirera dig till en spännande framtid! 

Studie-och yrkesvägledarna



Kluriga 
sidan
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På den här sidan förmedlas kort information och tips om  

nyheter på Kompetenscenter, aktiviteter eller andra tips.  

Vill du meddela eller tipsa andra elever om något?  

Maila då till skoltidningen.kkc@koping.se och ange  

Anslagstavlan som ämne.

Anslagstavlan

Läxhjälp på stadsbiblioteketPå torsdagar (30 januari-14 maj) kl. 16.00-18.00 kan du 

som är över 18 år och läser grundskole- och gymnasie-

ämnen eller på SFI få hjälp med dina läxor på Köpings 

stadsbibliotek.

sfa.nu
= en ny webbplats för dig som 
på egen hand vill lära 
dig svenska.

Ett särskilt tack!

Aniso Omar Mohamed sitter ofta kvar sent  på eftermiddagarna  

och arbetar vid datorn på röda sidan, och sedan brukar hon göra 

fint i elevköket innan hon går. Diskar och ställer in stolar och fixar. 

Vi ser dig och det fina du gör. Tack Aniso, du är fantastisk! 

 
 

 
        

 
        / Personalen på KC

Öva dig i att prata svenska medan vi tar en fika.  

Vi träffas varje måndag 27 januari-18 maj (inte  

13 april) kl. 16.30-18.30 på Köpings stads- 

bibliotek. Det är gratis att delta och du behöver  

inte anmäla dig i förväg.

Språkcafé 

24 FEB - 18 MAJ

Varje torsdag 6 februari-7 maj kl. 10.00 är det  

sagostund i Skogens rum på stadsbiblioteket för 

barn från 4 år. Då berättar vi roliga, spännande,  

lite hemska och lite snälla sagor.  

Vi läser i cirka 30 minuter.

Sagostund
20 FEB - 7 MAJ

Här pluggar du matematik!

Matteboken.se är ett verktyg för att 

studera matte här på nätet. Här hittar du 

teori, räkneövningar och videolektioner 

för all matematik på grundskole- och 

gymnasienivå.

Vad ska du göra om ditt 

barn sätter i halsen?

 
Tisdagen 17 och 24 mars mellan kl.18-21 erbjuder 

Svenska kyrkan utbildning i HLR på barn.  

Utbildningen kostar 100 kr och genomförs i Öppet  

kyrkis lokaler på St Olovsgården. Intresseanmälan görs till:  

emely.andersson@svenskakyrkanse

ANTAGNING

FÖRELÄSA

LÄRANDE

FRAMTID

SOCKRAD

KLOCKA

BORSTE

SKOLA

ANDAS

KRONA

VÅRDA

SKÖTA

ÖNSKA

KASTA

LEKAR

TRÄNA

KNARR

TALA

REGN

POST

MÖTE

ALLA

KALL

SVÅR

VILA

AKTA

LEDA

NARR

VETA

KRAV

SKAL

KISA

EKO

LÅS

SNÖ

LÖN

SÅG

ASP

HEM

ARV

ASK

RÖD

TAK

VÅR

SAL

ED

FE

ÅL

AV

L Å S Å S A L F E A S P

E Ö A R V Å R Ö N S K A

K F I Å E D G R M K L N

A R E G N K B E Å L P T

R A O K S K O L A S O A

V M K N A R R Ä R K S G

V T A L A S S S N Ö T N

E I L Ä O O T A K T A I

T D L R N C E A T A K N

A N D A S K K I S A L G

T R Ä N A R R A V H E M

R L E D A A A V Å R D A

M Ö T E V D V E R R Ö D

ORDJAKT
Orden som finns i listan till höger hittar du även i bokstavsflätan nedan. 

De kan förekomma lodrätt, vågrätt eller diagonalt. De bokstäver som blir 

över bildar tillsammans ett gömt ord. Lyckas du klura ut vilket?

Det gömda ordet är: 



Nästa nummer av Glasklart kommer i april.
Missa inte det!


