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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
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Kommunal vuxenutbildning
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Telefon: 0221-253 21
Ansvarig utgivare:
Anna-Klara Sjölund, Rektor
Kompetenscenter
Kommunal vuxenutbildning
anna-klara.sjolund@koping.se
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Solljus,
tomma lokaler
och distans
Vilken härlig respons vi fick efter vårt första nummer av Glasklart i mars.
Tack för alla fina ord.
Äntligen är denna långa, mörka och snöskrala vintern över och det är till
och med så att knopparna på buskar och träd börjar slå ut. Man kan riktigt känna att dagarna blir ljusare. Visste ni förresten att för varje vecka
som går så får vi nu ungefär 42 minuter mer solljus! Solljus är precis vad
vi behöver i dessa tider. För det är konstiga tider vi befinner oss i. I vanliga fall hade vi haft full fart i lokalerna på Kompetenscenter och elevhallen hade vimlat av elever som studerar, fikar, skrattar och diskuterar.
Men här är allt tyst och tomt. Lektionssalarna står tomma i väntan på att
allt ska bli som vanligt igen.
För flera av er elever kan omställningen till distansundervisning ha upplevts svår och det är förståeligt. Därför har vi lagt lite extra fokus på att, i
detta nummer av Glasklart, visa på du inte är ensam. Vi har också samlat
lite tips och råd för hur du kan lägga upp dina distansstudier under denna
period. Det kan du läsa om på sidorna 5-6. Missa inte heller Anisas tankar och reflektioner om distansstudier på sidan 10.

SERVICELAGET
backar upp vården
Jag hade turen att vara en av flera personer
som valdes ut för att hjälpa till på servicelaget. Det är ett viktigt arbeta i detta distrikt
som pågår där. Kommunen kämpar för att
hantera den här sjukdomen covid-19 så vi
arbetar med att sy och klippa och förpacka
skyddskläderna som bärs av personalen
inom hälsovården som behandlar människor
med corovavirus. Jag är väldigt glad för det
och tycker att det åligger alla att delta i sådan hjälp. Jag rekommenderar alla som kan
hitta tid att delta i denna hjälp att kan gå till
jobbcenter för att ansöka om det.
Yusuf Moalim

Sommaren närmar sig och den här terminen är snart slut. Förhoppningsvis kan vi vid terminsstart i augusti återgå till det normala, även om ingenting troligtvis kommer att vara som innan Covid-19. Tills dess... Var
noga med hälsan, tvätta händerna ofta och håll avstånd. Och håll ut!
Ni är förstås varmt välkomna att höra av er till oss om ni tycker att
någonting verkar krångligt eller om ni har funderingar kring era studier.
Vi finns här, om än på ett annat sätt än vad ni är vana vid.
Jeanette Lindberg
Studie-och yrkesvägledare och huvudredaktör
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Dag, kväll, flex, distans...?!

Vi reder ut begreppen
Kompetenscenter vänder man sig till om man vill
läsa upp sina betyg eller läsa nya ämnen på grundläggande eller på gymnasial nivå. Under perioderna när ansökan är öppen publiceras våra sökbara
kurser på webben. De kurser man kan se där är
kurser som erbjuds genom de lärare som finns på
kompetenscenter. Men ibland kan man bli förvirrad.
Samma kurs kan nämligen dyka upp på två, eller
kanske till och med tre ställen. Vilken ska man då söka?
Det beror förstås på hur man önskar läsa kursen.
Flera gymansiekurser erbjuds både på dagtid och
kvällstid. Studier på kvällstid är ju till exempel särskilt
bra om man arbetar dagtid vid sidan om studierna.
Ibland kan kurserna även erbjudas som ”flex”. En
flex-kurs innebär att studieformen är flexibel och att
stora delar av inlärningen sker på distans. Lärarhandledning finns och prov görs dock på plats.

Flexibiliteten är till för att
möjliggöra studier även för de
som har begränsat med ledig tid;
till exempel de som jobbar eller
är föräldralediga.
Utöver de kurser som erbjuds genom oss finns möjligheten att söka andra kurser, eller yrkesutbildningar, på annan ort eller helt på distans. Vissa kurser
finns till exempel enbart hos Kompetenscenter och
andra enbart hos NTI (distanskurser). Detta innebär
att man som studerande inom vuxenutbildningen kan
läsa kurser på flera skolor samtidigt.
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Hur vill du studera?
Dag

Distans

Innebär att kursen går på dagtid. Lektionerna är schemalagda mellan klockan 8.00 och 17.00 och undervisningen
sker i en sammanhållen grupp med klassrumsundervisning.

Utbudet av distanskurser och distansutbildningar växer.
Det finns allt från korta kurser till hela yrkesutbildningspaket att välja bland. Vissa distansutbildningar är på
heltid och andra på deltid. Att läsa en utbildning på
distans är minst lika krävande som att läsa en utbildning
med bunden undervisning. Eftersom du själv styr den
mesta av tiden kräver det planering och studiedisciplin.

Kväll
Innebär att kursen är schemalagd under kvällstid, vanligtvis någon gång mellan kl.17.00–21.00. Det kan variera
lite mellan de olika kurserna. Även denna undervisningsform sker i en sammanhållen grupp med klassrumsundervisning.

Flex
En studieform som kräver studievana och självständighet. Du bestämmer själv studietakten och planerar
studierna tillsammans med din lärare. Om du läser Flex
på Kompetenscenter sker all information på itslearning.
Du har också möjlighet att träffa din lärare vid behov och
efter överenskommelse.

Vid distansstudier är det ofta inga planerade träffar. Men
oavsett hur distansundervisningen sköts, så har man
alltid regelbundna kontakter med lärare via telefon,
e-post eller internet. Distansstudier förutsätter därmed
att du har tillgång till internet, antingen via egen dator
eller via Kompetenscenter, bibliotek eller dylikt.
Jeanette Lindberg
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Den långa vägen
till erkännande
De läkare som utbildats i utlandet och som vill jobba som läkare i Sverige måste ha
svensk legitimation. Yrkestiteln är skyddad, vilket innebär att endast den
som har legitimation får kalla sig för läkare och det är en lång väg till
erkännande innan en utlandsutbildad läkare kan få sin legitimation i Sverige och återgå till det som de en gång valt att utbilda sig
till. Här får vi träffa Felix, en allmänläkare från Kongo som kämpar

SERIETIPSET
Josephine Bornebusch ligger bakom den här relationsdramakomedin om
hur man hanterar kärlek i olika skeden av livet. Serien kan ses på Viaplay
och består av en säsong med (hittills) sex asvnitt. I dessa får man följa tre
generationer genom vänskap, sorg, frigörelse och romantik.
”Älska mig” utgår från överläkaren Clara som arbetar på förlossningsavdelningen vid ett sjukhus. Karriärmässigt går allt som på räls, men på den privata
sidan har hon fastnat i en oändlig spiral av dåliga dejter sprungna ur diverse
dejting-appar. En dag springer hon plötsligt på Peter, vid lösgodiset i en affär,
som nästan verkar vara för bra för att vara sann.

för att kunna fortsätta sin yrkesbana även här i Sverige.

Jag heter Felix Omari och jag är
allmänläkare från Kongo i Kinshasa.
Jag har jobbat som läkare i cirka åtta år i
olika länder. Jag flyttade till Malawi och bodde i en flyktingplats . Där bodde jag innan jag flyttade till
Sverige 2017. Jag har nu bott Köping i tre år.

Jag är på väg mot svensk läkarlegitimation och jag hoppas att det ska bli bra. Jag saknar så mycket mitt jobb som
läkare och det är nu tre år sedan jag praktiserade mitt
yrke.
Felix Omari
Studerande hos SFA-Medicin
och utbildad Allmänläkare

Det är inte så lätt att kunna jobba som läkare här i Sverige när du kommer från utlandet eller utanför EU. Det är
en lång väg för att få legitimation och för att få jobba som
läkare igen. Man måste kunna jättebra svenska (Svenska
3), göra teoretiskt kunskapsprov och praktiskt prov på
lassarettet. Efter det får man vänta på beslut från socialstyrelsen. Det är en lång process.

Samtidigt får vi även följa Claras lillebror Aron, som precis ska ge sig ut på arbetsmarknaden och försöker balansera sitt skakiga men känslofulla förhållande med
sin flickvän. Men kanske bäst av allt, får vi följa Claras pappa vars liv pausats när
hans fru varit med om en olycka och praktiskt taget legat inför döden under
de senaste två åren.

BOKTIPSET

På kompetenscenter finns det en utbildning som heter
SFA-Medicin. Det är en orienteringskurs för invandrare
med tidigare akademiskt utbildning i medicin. Där studerar jag nu. Det hjälper oss att förstå vården här i Sverige.

Detta är den första boken som en svensk författare, Marianne Fredriksson, har skrivit och som jag har läst från början till slut. Jag tycker om att
läsa romanböcker och den här hör till mina favoritböcker. Boken heter Anna,
Hanna och Johanna.
Anna, Hanna och Johanna är en varm och välskriven roman som handlar om tre
olika kvinnor i tre generationer som sträcker sig från 1871 till den tid då boken är
skriven, 1994. Boken handlar om tre generationer kvinnor, Hanna, dottern Johanna och dotterdottern Anna. De lever första på landet och får slita hårt.
Boken börjar med att man får följa Hanna och hennes liv, i fattigdomens Sverige och
den slutar med Johanna som blir stadsbarn och vill vara en modern kvinna.
Felix red
o för ett
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ass utan
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för en
rbetspla
tser

5

Yusuf Moalim
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Studieteknik

- Tips för att bättre lyckas med
dina distansstudier
Nu är det ju bistra tider. Alla elever håller sig hemma för distansstudier. En del är vana vid det, en del har aldrig någonsin varit med om
det. Förutsättningarna är olika. Det som är absolut viktigast är att du
som elev hittar en taktik för att inte låta dina resultat dala på grund av
de här ändrade förutsättningarna som råder nu i Coronatider. Så därför kommer här några tips för att få det hela att fungera nu när du är
tvingad att plugga på distans.
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1. Skaffa dig det du behöver

3. Håll rutinerna

Det första tipset är att skaffa dig de saker du behöver.
Använder din lärare sig av Teams, eller något annat verktyg? Har du dina inloggningsuppgifter till ItsLearning?
Behöver du Office-paketet? Se då till att du har tillgång
till dessa.

Det är jätte viktigt att du håller rutinerna igång. Hur brukar du göra när du pluggar? Försök att hålla dessa precis
som om du skulle iväg till skolan. Det kan finnas fördelar
med att sätta dig i ”plugg-mode” och kan vara psykologiskt förberedande för vad som väntar.

det händer något oförutsett. När du sitter hemma vid
datorn så får du inte alla dessa intryck och det gör att
du lättare blir sömnig och det kan vara svårt att koncentrera sig längre stunder. Se till att pausa ofta, kanske till
och med så ofta som varje kvart, och sträck på dig, gå ett
varv runt bordet eller hämta en till kopp kaffe.

2. Fixa en arbetsplats

4. Gör ett eget schema

6. Be om förtydliganden

Se också till att du gör en riktig arbetsplats och håll ordning på dina böcker och anteckningar. Det är viktigare
än man tror att ha en arbetsplats. Du kanske tänker
nu att ”ja, men jag har ju inte haft en arbetsplats innan
direkt. Jag har ju kommit till skolan”. Ja, just det - Skolan
har varit det som gör att du kommer igång med studierna på dagarna. Nu har du inte den på ett tag, så skaffa
dig en arbetsplats och gör i ordning ett utrymme som du
använder bara för dina studier.

Nu är dina studier friare och du har inte lika mycket planerad tid. Lägg upp ett eget schema över när och vad du
ska läsa varje dag och vecka. Struktur och planering är A
och O när man läser på distans.

5. Ta pauser ofta
När man pluggar på distans så försvinner många av de
intryck som annars hjälper dig att vara alert och hålla dig vaken; en klasskompis som vill dela med sig av
något intressant eller en lärare säger något lustigt eller

Det finns forskning som visar att lärare blir mindre tydliga vid distansundervisning. Precis som det för er elever
kan vara ovant med distansstudier, så är det likadant för
flera lärare. De kanske tänker att deras uppgifter är väldigt tydliga, men de tänker inte på att de tappar en del av
kommunikationen som annars är självklar när man har
klassrumsundervisning. Var inte rädd för att be läraren
förtydliga och be henne, eller honom, att förklara på ett
ännu tydligare sätt.

7. Ha tålamod
Den här situationen kan pågå ganska länge. Ha tålamod
och respektera att det kommer att strula lite grann. Alla
lärare kommer inte lyckas perfekt. Ha tålamod och ta
eget ansvar, så kommer det här att lösa sig på ett alldeles utmärkt sätt.
Kombinerar du studier med familjelivet är det särskilt
viktigt att planera och hålla den planen. Studera när
barnet är i skolan eller på förskolan. Se också till att din
inlärning sker på olika sätt: läs, lyssna, skriv eller kombinera. Alla lär sig och tar in information på olika sätt, hitta
kombinationerna som fungerar bäst för dig. Och glöm
inte att höra av dig om du kör fast.
Jeanette Lindberg
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En hälsning
från Rektorn

Ett annorlunda Värld, ett annorlunda Köping och en annorlunda skola.
Vi saknar våra elever på skolan!
Alla påverkas vi av viruset. Det som händer nu hoppas vi aldrig händer igen.
Skolans dörrar är stängda och vi skall fortsätta undervisa er elever på distans. Allt
för att inte sprida smitta vidare i samhället. Beslutet kom snabbt och vi hade inte
riktigt hunnit förbereda oss. Nu har vi kommit igång och har kontakt med nästan
alla våra elever. Vi använder alla digitala sätt att nå er som vi kan och för en
del elever så lämnar vi uppgifter i pappersform eller via telefoner. Alla har inte
tillgång till datorer och nätverk.
Jag tycker att personal, lärare och elever kämpar på bra. Vi försöker tänka att vi
också lär oss en del bra saker som vi kan använda senare när skolan är igång.
Vi kommer att ha mycket material klart på vår Lärplattform och lättare att hjälpa
elever som tillfälligt måste vara hemma. Vi blir vana vid att ha möten digitalt. Fast
det inte alls är lika bra så kan vi nu tekniken och många av er elever också.
Just nu planerar vi för vårt kursutbud till starten i augusti. Gå in och titta på vår
hemsida framöver. Vi kommer att lägga ut informationsmaterial på olika sätt. Det
är viktigt att alla vet att vi jobbar och finns här. Man når oss via telefoner och mail.
Hoppas att vi ses snart igen och att ni får vara friska. Lycka till med era studier
trots att det inte är som vanligt. Om det blir för svårt så finns vi här när skolan
öppnar och kan hjälpa er att komma igång igen.
Vi saknar våra elever på skolan!
Hälsningar, Anna-Klara
Rektor och ansvarig utgivare
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DISTANSTUDIER
Både

Jag heter Aniso Omar och jag studerar på Kompetenscenter och är även en av redaktörerna till Glasklart.
Jag studerar distansundervisning och det är lite jobbigt
att vi ska studera på distans och vara hemma. Det finns
en del elever som inte förstår distansstudier och som
behövde hjälp med det de första veckorna när vi började
studera med hemundervisning. Det var lite krångligt när
vår skola stängde på grund av Corona. Även om lärarna
och kommunen hjälper oss så känner vi att Corona förstör en del för våran undervisning.
Det är jobbigt att använda nätet för att vi är inte vana
med det. Även om det är så måste vi använda det och bli
vana med det och vi måste lära oss lika mycket som vi ska
i vanligt fall. Jag vill säga till er alla att ni ska tänka på er utbildning för att ni kan komma långt med den. Ni behöver
inte tänka på coronaviruset för att det kommer stressa er.

+ och

På grund av distansundervisning har jag lärt mig många
saker, såsom att plugga själv hemma och att lära mig hur
man använder Microsoft.
Det är lite lugnare att plugga hemma för att när jag pluggade i skolan brukade jag prata mycket med mina kompisar och det blev inte bra. Nu när jag pluggar hemma finns
det inte någon som stör mig i mitt pluggande.
Det är också bra att vi har hemundervisning för en annan
del och det är att du inte behöver vakna tidigt på morgonen och klä på dig kläder. Istället du kan ta en kopp kaffe
och starta din dator. Så vi kan säga att det finns fördelar
med distansundervisning. Jag vill tacka er alla i kommunen för att ni har gjort ert bästa så att vi kan få bra undervisning. Lycka till med hemundervisningen!
Anisa Omar Mohamed
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Covid-19

Viruset som tvingar oss till
social distansering och hotar
världens ekonomi

Alla är rädda för att bli smittade av Coronaviruset, men
den svenska befolkningen tillåter sig inte att domineras
av negativa tankar. Detta eftersom rädsla är ett tungt vapen som kan demoralisera och döda människor. Sverige
är det enda demokratiska landet i Europa som inte har
tvingat invånarna att stanna hemma, eftersom ledarna
har ett stort förtroende för dess folk. Sveriges befolkning
vet att det är mycket viktigt att respektera och följa reglerna för att skydda sig själva och andra mot epidemin,

svenska
myndigheten
förstod att det inte var
någon mening att stoppa alla
aktiviteter eftersom det skulle
vara en stor risk för en ekonomisk
kris i landet. Regeringen väcker den
svenska befolkningens samvete för att
kunna slåss mot denna pandemi genom

Vad ska vi göra om Corona inte slutar?
Kommer vi hålla oss instängda i våra hem
hela livet för att undvika att smittas? Hur
kommer vi att leva efter denna epidemi
om landets ekonomi faller?
framförallt äldre och personer med kroniska sjukdomar,
utan att behöva kontrolleras eller tvingas av polisen.
Coronaviruset är en mycket farlig och smittsam sjukdom
som dödar tusentals människor i världen. Men det finns
förstås många andra sjukdomar som dödar varje år. Den
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att ge dem rekommenderade åtgärder som ska respekteras. Så som att inte vara i en grupp, undvika möten, stanna hemma om det går, hosta i armvecket, tvätta händerna
ofta och använda desinfektionsmedel för att skydda våra
nära och kära.

Även om vi har lite problem med att studera online så
hjälper det till att skydda oss och våra lärare. Det finns
personer som har andra sjukdomar och även äldre. Vi vill
inte att de ska smittas, vi behöver dem. För detta ber jag
alla studenter att stärka dem i denna kamp mot Coronaviruset.
Jag tar tillfället i akt att tacka landetspremiärminister,
Stefan, för hans uppmuntran. Oavsett orsaken till denna
epidemi är han alltid positiv och stark för sitt folk.
Vår kropp anpassar sig efter livets omständigheter
och de flesta av oss har antikroppar som hjälper oss mot många andra sjukdomar. Vi måste vara starka även om det är svårt.
Tillsammans kommer vi dit.
Andra länder kritiserar Sverige och att de inte valt att
begränsa sin befolkning mot denna sjukdom, men verkligheten är att vissa av deras metoder inte gjort någon
skillnad. Tvärtom, de befinner sig nu i en stor ekonomisk
kris medan kampen mot epidemin inte är färdig.

Jag uppskattar våra lärares ansträngningar eftersom de
gör allt de kan så att vi kan lära oss det svenska språket,
trots nätverksproblem och avståndet mellan oss. Tillsammans ska vi lyckas bekämpa spridningen av denna
epidemi som attackerar Sverige genom att följa regeringens, myndigheternas och vårdens råd.
Joyce Furaha Mlangaliro
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Anslagstavlan
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? Eller har
Maila då till skoltidningen.kkc@koping.se och ange Anslagstavlan som ämne.

”Barn i Köping - Då & Sen”
16 JUL - 25 JUL

Webbans
ök

an är öpp

en!

KRISS-KROSS

Du har väl
inte missa
t att ansök
kurser nu
an till höst
går att sök
ens
a
p
å
K
ompetens
hemsida?
centers

Språkvän?

a
g
i
r
u
Kl
n
a
d
i
s

Då Hagateatern i år inte sätter upp några traditionella
stadsvandringar så kommer denna barn och ungdomsgrupp spela en historisk vandringsteater på Gammelgården istället.

Att vara språkvänner handlar om att lära känna varandra över kulturgränserna, att ha
roligt tillsammans och kanske få en vän för livet. Se mer på kommunens hemsida:
https://koping.se/kultur-fritid--turism/ny-i-sverige/sprakvan.html
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VÅGRÄTT
4. Kompetenscenter erbjuder en yrkeshögskoleutbildning, vilken?
5. Månaden som höstterminen startar
8. Vad får vi ungefär 42 minuter mer av varje vecka?
10. Detta behöver Felix på sidan 5 för att kunna arbeta
som läkare i Sverige
11. Efternamnet på den regissör som ligger bakom
numrets serietips
12. Boktipset handlar i detta nummer om Anna, Hanna
och en tredje person, vem?

LODRÄTT
1. Vad heter den lärplattform Kompetenscenter
använder sig av?
2. Vad är det Servicelaget tagit på sig att hjälpa
vården med?
3. Studieformen som Kompetenscenter övergick
till 18 mars.
6. Detta erbjöds istället för öppet hus 12 maj
7. En annan vanlig benämning på Covid-19
9. Kompetenscenter erbjuder fyra olika studieformer;
Dag, kväll, distans och en till. Vilken?
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Nästa nummer av Glasklart kommer i september.
Missa inte det!

