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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.
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Yusuf Moalim Fiqi, elev och redaktör
Aniso Omar Mohamed, elev och redaktör
Furaha Joyce Mlangaliro, elev och
redaktör
Huvudredaktör:
Jeanette Lindberg, SYV
Kompetenscenter
Kommunal vuxenutbildning
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Anna-Klara Sjölund, Rektor
Kompetenscenter
Kommunal vuxenutbildning
anna-klara.sjolund@koping.se
Telefon: 0221-255 20
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- Ett år vi aldrig
glömmer
Det fanns en plan om att ytterligare två nummer av Glasklart skulle bli
klara under den här höstterminen, en i september och en i december.
Men så blev det inte. Och ibland blir det inte alltid som man tänkt sig.
Distansstudier och hemarbete ställer till det, barn behöver extra omsorg, oro och frustration hamnar i fokus och motivationen tryter. De
flesta av oss kan säkert relatera till det på något sätt, oavsett om vi är
elev eller personal på skolan.
Ännu kan vi inte pusta ut. Vi måste fortsätta kämpa och vi måste fortsätta ta hand om oss själva och varandra. Vi måste fortsätta visa hänsyn och
förståelse gentemot andra. Vi måste fortsätta hålla avstånd och hålla ut.
Såhär i efterhand har det senaste året faktiskt även öppnat upp för en
del möjligheter. Inget ont som inte för något gott med sig, som man brukar säga. Vi har lärt oss digitala verktyg i en allt större utsträckning, vi
har hittat lösningar som vi annars kanske aldrig ens hade funderat över,
vi har insett att vi har kunskaper som vi inte tidigare nyttjat och vi har
lärt oss om ansvar och samarbete på en helt ny nivå. En sak är i alla fall
säker... 2020 blir ett år vi aldrig glömmer...

Här studerar
sjukvårdsutbildade
från jordens alla hörn
På SFA-medicin rullar verksamheten på ”nästan” som
vanligt. Vi har 22 inskrivna elever med varierande bakgrunder tex läkare, arbetsterapeut, tandläkare, sjuksköterska mm. De kommer från jordens alla hörn som
Frankrike, Syrien, Egypten, Sudan, Italien mfl. Vi har
även 50 elever inskrivna på SFA 2.0.

ska han göra ett praktiskt prov och sedan en praktisk
tjänstgöring på 6 månader. Vi har även Ahmad Al Muhammad, han är ortoped och ska snart påbörja sin provtjänstgöring. Marie-Louise Safari har klarat kravet för
svenska som andraspråk och har ansökt om svensk legitimation. Hon kommer att arbeta som barnmorska på
Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Samtliga kämpar mot samma mål –
svensk legitimation
Det tar ganska lång tid innan de når målet men de är
otroliga kämpar som aldrig ger upp. Häromdagen gratulerade vi Alaeddine Mustapha som klarade den teoretiska delen av kunskapsprovet för tandläkare. Därefter

Vi har anpassat undervisningen på SFA efter folkhälsomyndighetens riktlinjer och begränsat antal elever på
lektionerna. Vi tvättar händer och håller avstånd. Mestadels så håller vi digitala lektioner via Teams. Många
av våra elever är ute på språkpraktik 1 dag/vecka. Det
fungerar fortfarande bra och de blir väl emottagna på
köpings sjukhus.
Vi är stolta och glada över vår utbildning och våra
duktiga elever och hoppas att det kommer gå
bra för allihopa.

Nu har vi allafall lyckats få ihop ett decembernummer med en hel del
intressanta och spännande inslag. I det här numret av Glasklart kan ni,
bland annat, läsa om SFA-medicin och deras verksamhet. Ni kan även
läsa hur Yrkeshögskolan och utbildningen till Produktionstekniker fungerar och vi passar på att tipsa om ”heta” jobb och roliga böcker. Vi hoppas
att ni kommer tycka om nummer 15 precis lika mycket som vi gör.

Eva Persson
Samordnare SFA-medicin
Leg. Sjuksköterska/
vårdlärare

FRÅN OSS ALLA, TILL ER ALLA,
EN RIKTIGT GOD JUL!
Glasklart, Redaktionen

Här ser ni Marie-Louise Safari när hon håller en föreläsning
på SFA-medicin om klimakteriet
1
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”Heta” yrken 2025
Att välja utbildning är inte alltid helt lätt. Det kan vara mycket att tänka på
när man står inför ett utbildnings-eller yrkesval. Intresse, utbildningslängd
och framtidsutsikter på arbetsmarknaden är, bland annat, viktiga delar att
fundera över.
År 2020 har blivit ett svårt år för många, med en unik kris
för både individer och samhället, och många har drabbats på olika sätt. Men vad vi vet från tidigare kriser är
att ekonomin kommer återhämta sig även om vi inte vet
exakt när. Historiken visar också att studier kommer att
vara fortsatt viktigt för att få ett utvecklande jobb och en
minskad risk för arbetslöshet.

Det är viktigt att låta ditt eget
intresse styra och låta hjärtat vara
med i valet.
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Samtidigt är det lika viktigt att du tar reda på så mycket
det går om arbetsvillkor, karriärmöjligheter och framtidsutsikter. Vi vill att så många som möjligt ska kunna hitta en väg fram till sitt drömyrke. Svårigheter att
finna information får inte vara ett hinder. Ibland finns fler
vägar än du först trodde och ibland krävs uppoffringar
i form av tillfälliga anställningar, flytt eller lägre lön.
Det viktigaste är att du gör utbildningsvalet medvetet,
med öppna ögon och fakta på hand. Då kan du undvika
obehagliga överraskningar.

Enligt Ida Karlsson, analytiker på arbetsförmedlingen, är
det framförallt utbildad arbetskraft som efterfrågas och
en slutförd gymnasieutbildning är det viktigaste. Har du
dessutom en yrkesutbildning från gymnasiet eller högskolan, är jobbchanserna oftast stora.
Barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, ingenjörer, itspecialister, elektriker, kockar och snickare. Det är några av yrkena där det råder brist på arbetskraft och som
kommer vara eftertraktade också om fem år. Svårare att
hitta jobb är det för personer med kort utbildning som

Yrken på högskolenivå med
störst chans till jobb

Yrken inom övriga utbildningsnivåer med störst chans till jobb

Urval av yrken på högskolenivå
där det är svårast att få jobb

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Banktjänstemän
• Fastighetsmäklare
• Finansanalytiker och investeringsrådgivare
• Fotografer
• Grafiska formgivare
• Informatörer, kommunikatörer
och PR-specialister
• Journalister
• Musiker, sångare och kompositörer

Barnmorskor
Civilingenjörer
Förskollärare
Grundutbildade sjuksköterskor
Läkare
Läraryrken
Mjukvaru-och systemutvecklare
Specialistsjuksköterskor
Speciallärare och specialpedagoger
Systemanalytiker och IT-arkitekter

•
•
•
•
•

VVS-montörer
Elektrikeryrken
Kockar
Maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete
Motorfordonsmekaniker och
fordonsreparatörer
Svetsare
Träarbetare och snickare
underhållsmekaniker
Undersköterskor

söker jobb
som till exempel
vaktmästare, handpaketerare eller kafébiträden. Inom yrken som påverkas
av strukturförändringar väntas också större konkurrens
om jobben. Några exempel är banktjänstemän och kassapersonal.
Jeanette Lindberg
Studie-och yrkesvägledare och huvudredaktör

Urval av yrken inom övriga
utbildningsnivåer där det är
svårast att få jobb
•
•
•
•
•
•
•
•

Butikssäljare
Handpaketerare
Inköps- och orderassistenter
Kafé- och konditoribiträden
Kassapersonal
Kontorsreceptionister
Telefonister
Vaktmästare
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SERIETIPSET
Netflix serie Unbelievable bevisar att det går att göra spännande drama av allvarliga brott utan att frossa alltför mycket i
förövarpsyket.

Återigen har vi fått anpassa all vår undervisning till den pågående pandemin. Vi
får inte träffa er elever i den utsträckning vi vill och behöver för att göra det bästa
jobbet vi kan.
Vi saknar er på skolan och vi förstår att många av er saknar att vara här och kunna
få fler timmar och mer hjälp.

En ung kvinna, Marie, blir våldtagen i sitt hem av en man som
knappt lämnar några spår efter sig. Efter att polisen i ett initialt
skede verkat göra allt som står i deras makt för att fånga förövaren
drar de slutsatsen att hon, på grund av en trassligt förflutet och stora livförändringar, har hittat på överfallet och förmår henne att dra
tillbaka sin anmälan. Samtidigt, i en annan del av delstaten, möts två
andra poliser som börjar utreda gemensamma faktorer i olika våldtäktsfall. De förenas i sin höga ambitionsnivå och sin vrede över hur
våldtäkter fortfarande nedprioriteras och våldtäktsoffer bemöts illa
och till och med misstros av både sina nära och polisen.

Tyvärr kommer vi att behöva starta också vårens termin på samma sätt. Med små
grupper och stängda dörrar. Och mycket av vår undervisning på distans. Till det
goda hör att både ni elever och vi personal blir bättre på digitala verktyg och vi
kommer att kunna använda det när det behövs i en framtid.
Vi på skolan önskar er alla en lugn och fin jul och ledighet även om det inte blir som
den brukar. För nu måste vi alla också privat minska antalet personer vi umgås
med. Tack för att ni har hjälpt oss att hålla distansen och varit tålmodiga trots allt.
Var rädda om er och håll er friska.

God Jul och Gott nytt år från alla
oss till alla er!
Hälsningar, Anna-Klara
Rektor och ansvarig utgivare

”Det finns något väldigt värdigt
över det hela och lojaliteten gentemot
brottsoffrena är total ”
(Göteborgs-posten)
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I tider som dessa, med rekommendationer om
att stanna hemma och undvika fysisk kontakt, är
det lätt att bli lite nedstämd. Ibland behöver vi få
skratta högt, och då kan en bra bok vara till hjälp.
Vi tipsar om åtta roliga böcker som vi hoppas kan
få dig att dra på smilbanden.

böcker som får dig
att skratta
Fjällvandring åt helvete
av Are Kalvø
En otroligt rolig och lite elak bok skriven av en av Norges
mest populära ståuppkomiker. För några år sedan började
Are Kalvø förlora sina vänner till naturen. Personer som
tidigare följt med till pubar och krogar för att umgås började
istället gå på tur på fjället och lägga ut bilder av skidspår.

Folk med ångest
av Fredrik Backman
En stökig komedi om en lägenhetsvisning som helt spårar ur.
En misslyckad bankrånare låser in sig med en överentusiastisk fastighetsmäklare, två bittra Ikea-missbrukare, en elak
mångmiljonär, en sorgsen tant, en höggravid kvinna,
en jobbig jävel och ett kaninhuvud.

Konsten att vara
kvinna
av Caitlin Moran
Det har aldrig varit lättare att vara kvinna. Vi har rösträtt,
p-piller och har inte blivit brända som häxor sedan 1700-talet. Men det återstår några små frågor… Varför måste vi ta
bort allt hår på kroppen? Varför är bh:n så obekväm? Och
varför frågar alla när man som kvinna ska skaffa barn? Boken är ett fruktansvärt roligt självbiografiskt, feministiskt
manifest.
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Den som inte tar bort luddet ska dö!
av David Batra
I denna humorbok kastar komikern David Batra en närsynt blick på
svenska folkets inneboende aggressioner. David Batra och hans
team av lappletare har dammsugit Sverige efter arga lappar. En
ruskigt rolig liten bok med rafflande strider om var grovsoporna
ska placeras, vilken ljudnivå som är lämplig i ett hyreshus
och om vems ansvar det är att diska.

Det här är den bästa tiden i ditt liv : rapport från ett moderskap
av Emma Bouvin
”Se till att njuta nu! Den här tiden kommer aldrig tillbaka!” Peppen och de goda
råden haglar över en när man får barn. Men det är inte så lätt att hinna njuta när
man samtidigt ska hantera sömnbrist, treårstrotsen ingen berättat om, leklandsföräldrar och skärmtid. Varför är det så svårt att vara mamma egentligen? Här
finns svärtan och glädjerusen, bråken och vardagslyckan. Och så den
där kärleken som trots allt är större än allting
annat.

Jag ska egentligen inte jobba här
av Sara Beischer
Jag ska egentligen inte jobba här är ett vardagsäventyr om döden och äldreomsorgen, om det triviala och det fula. Men det
är också en berättelse om det vackra och viktiga som kan finnas
där man minst av allt trodde att man skulle hitta det.

Saker min son behöver veta
om världen
av Fredrik Backman
Saker min son behöver veta om världen är en pappas stapplande försök att
förklara världen för en tvååring. I kapitel som ”Vad du kommer att behöva veta
om Ikea”, ”Vad du kommer att behöva veta om rörelseaktiverade toalettlampor” och ”Vad du kommer att behöva veta om varför Felicias mamma är sur på
mig” blottlägger Fredrik Backman med stor komisk träffsäkerhet 2000-talets
småbarnsföräldrars alla ängsligheter och tillkortakommanden.

Ragga som du shoppar
av Adam Kay
När Adam Kay som nybakad läkare tillträder sin AT-tjänst i London
börjar ett minst sagt utmanade yrkesliv. 97-timmarsveckor, beslut
på liv och död, en ständig ström av kroppsvätskor och sämre betalt
än parkeringsmätaren utanför sjukhuset. Boken består av hans
dagboksanteckningar som får läsare att både skratta och gråta.
Här finns roliga reflektioner, märkliga patientfall, hjärtskärande
öden och oroväckande många främmande föremål på fel ställen.
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chatta
med
Visste du om att du numera även kan nå oss studievägledare via vår nya funktion - en chat på hemsidan? I chatten
kan du ställa enklare frågor som rör studie-och yrkesvägledning och vi kommer då ha möjlighet att svara i realtid.

Produktionstekniker
2020

Utbildningsformen Yrkeshögskolan är framtagen i samarbete med företag och de är i stort behov av att anställa
produktionstekniker i framtiden. Kompetenscenter har
därför skickat in en ansökan om att få fortsätta erbjuda
utbildningen i tre år.
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Janne Rautiainen
Utbildningsledare, Yrkeshögskolan Köping

När chatten är öpp

e n .. .

...

Första klassen, som började 2019, ska även dom ut på
praktik efter julledigheten. Praktiken fördelas mellan

Studie-och yrkesvägledarna
Kompetenscenter

ch a t t

Första halvåret på utbildningen har de läst om arbetsmiljö, LEAN, digitalisering och matematik. Inför vårterminen
ska de studerande söka sina första praktikplatser till kursen Lärande i arbete (LIA). Kursen pågår i två månader
och kommer vara första gången de studerande får prova
på att arbeta som en produktionstekniker.

Om vi inte är online kan du istället se chattens öppettider.
Du kan förstås ringa eller skicka e-post precis som vanligt.
Våra kontaktuppgifter och telefontider hittar du på webben. Välkommen till oss i chatten!

N är

nio företag och kommer att fokusera på morgondagens
industri samt hur olika processer i industrin är beroende
av varandra, för att sedan komma med förslag på förbättringar. Redan nu har studerande i klassen blivit erbjudna
jobb efter studierna.

När du surfar in på vår hemsida kan du numera se en
klickbar grå länk längst ner i högra hörnet på skärmen.
När vi är online kan du få kontakt med någon av oss här.

För att starta chatten klickar du på ”Studievägledning
online” och fyller därefter i din fundering eller fråga samt
namn och mailadress.

en ä
rs
t
ä
n gd

Till höstterminen började en ny klass produktionstekniker på Kompetenscenter inom Yrkeshögskolan. Halva
klassen är hemmahörande i Bergslagen och följer utbildningen via satellit på Brinellskolan i Fagersta. Andra halvan av klassen är från Köping.

Såhär gör du för att chatta
med oss

SYV
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Viktigt
att fira i år
Sedan urminnes tider har man firat olika högtider. Varje land
har sina specifika helger som firas av olika anledningar. Det kan
vara av religiösa skäl, nutida eller kvarlevor från förr. Vissa högtider firas över
hela världen och de flesta är årligt återkommande. Oavsett varför man firar är det
en del av den kultur som vi delar med andra. Anisa berättar här nefrån sitt hemland, Somalia, och Sverige.

Mitt land Somalia och Sverige har stora skillnader när
det gäller julfirandet. För det första är mitt land ett muslimskt land så vi firar inte jul, utan vi firar något som kallas
Eid. Eid och jul har stora skillnader. Eid infaller när fastemånaden ramadan är över. Det finns även många likheter, bland annat att båda firas tillsammans med familjen
och man ger varandra presenter. Vi firar Eid i tre dagar
medan jul pågår i många dagar.

Inom Eid är datumet varierande
eftersom festfirandet infaller
beroende på månen. Medan jul
alltid är på samma datum.
Ur mitt perspektiv tycker jag att det är bra att folk firar
högtider i år för att ha roligt och gör något speciellt med
sin familj även om det är pandemin. Här i Sverige finns
många högtider som kommer från olika traditioner
och religioner och alla ha rätt att fira sina högtider.
Jag har inte tillräckligt med kunskaper om julfirande, men det som jag la märke till är att jul brukar
oftast firas innan nyår. De brukar även ha julgran
och pynta det på fint sätt. De brukar även vara
fint ute på gatorna. I båda högtiderna äter
man en festmåltid där man samlar ihop nära
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och kära. Avslutningsvis vill jag säga - njut av eran tid och
fira era högtider, men tänk på att inte fira med många
människor för då kan smittspridningen öka. Ha roligt
med er familj eller era vänner och lycka till under den här
perioden även om det var krångligt för alla.
Anisa omari
Redaktör och elev

Många elever och studenter är oroliga över vad som
händer med CSN-bidraget i coronatider. Här nedan
har vi samlat viktig information från CSN och
försöker reda ut vad som gäller.

CSN:

Det här gäller
i coronatider
Det händer om skolan stänger
Skulle skolan stänga så kan du vanligtvis fortsätta studera
genom distansstudier via internet. I sådana fall påverkas
inte ditt studiestöd.
Om du skulle bli sjuk
Om du blir sjuk är det viktigt att du sjukanmäler dig direkt. Studerar du med studiemedel eller studiestartsstöd
i Sverige och blir sjuk, ska du anmäla det till Försäkringskassan. Om de godkänner din sjukperiod så får du behålla
dina bidrag och lån under sjukperioden. Du får dessutom
lägre krav på studieresultat.
Om du behöver vabba
Om du behöver vara hemma för vård av sjukt barn ska du
anmäla det till CSN genom att ringa eller mejla till dem.
Det är viktigt att du anmäler vård av barn redan första
vårddagen. Från och med den åttonde vårddagen behövs
ett läkarintyg eller någon annan form av intyg från vården
som visar att barnet är sjuk. CSN har i dagsläget inte möjlighet att göra undantag från kravet på intyg.

Om du vill avbryta dina studier
Om du väljer att avbryta studierna rapporterar vi det
som vanligt till CSN. Det kan till exempel vara att du inte
vill följa den undervisning som skolan erbjuder istället eller att du inte vill vänta på att skolan kommer igång igen.
Det är också viktigt att du anmäler avbrottet till CSN.
Om du har svårt att betala ett återkrav
Har du fått ett återkrav som du har svårt att betala? Då
är det bäst att du ringer till CSN så att ni tillsammans kan
titta på en möjlig lösning.
Kontaktuppgifter till CSN:
0771-276 000
Telefontid måndag - fredag kl. 9-15
Du kan även välja att maila till CSN. På deras hemsida,
www.csn.se, kan du hitta mailformulär under ”Kontakta
oss”.
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Anslagstavlan
På den här sidan förmedlas kort information och tips om nyheter på Kompetenscenter,
aktiviteter, böcker eller hemsidor, sökande efter kursböcker och annat intressant.
Vill du meddela eller tipsa andra elever om något?
Maila då till skoltidningen.kkc@koping.se och ange Anslagstavlan som ämne.
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Här hittar du ett litet korsord
med fokus på Kompetenscenter och skolan. Ledtrådar till
orden hittar du längst ner på
sidan. Lycka till!

”Sfa.nu Svenska för alla”
är en ny webbplats för dig
som på egen hand vill lära
dig svenska.
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och o
i
msor ntresset f
ör
gsyrk
På vå
e
n
rn

mer o

a
g
i
r
u
Kl
n
a
d
i
s

a

1. Serietipset i detta nummer
2. Tegnells förnamn
3. Avstånd
4. Här görs ansökan till de flesta av våra kurser
5. Särskild utbildning för vuxna
6. Yrket på högskolenivå med störst chans till jobb
7. Behövs det gott om för att bättre klara av sina studier
8. Här kan man numera även få kontakt med studievägledarna
9. 24:e december

10. Studenter på SFA-medicin eftersträvar en svensk sådan
11. Antalet boktips i det här numret
12. Läroplattformen vi använder oss av
13. Kompetenscenters YH-utbildning
14. Förkortningen för Centrala studiestödsnämnden
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Nu tar skoltidningen paus
över julen och är
tillbaka i mars igen.
God Jul & Gott Nytt År!

