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Öppettider kommunhuset 
Växel/Vaihde 0222 - 51 55 00

Måndag-Torsdag
Maanantai-Torstai
kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00
klo. 08:00-12:00, 13:00-16:00 
 
Fredag
Perjantai
kl. 08:00-12:00
klo. 08:00-12:00

Lunchstängt: 12:00-13:00
Lounas: 12:00-13:00 

Välkomna!
----------------------------------------------------------------
Postadress   Besöksadress
Postiosoite   Käyntiosoite 
Skinnskattebergs kommun  Kyrkvägen 7
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg

0222:ans redaktion: 
Helena Olsson, redaktör och kommunikatör 
 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222-51 57 74 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ställföreträdande utgivare: Malin Friback

0222:an utkommer med 10 nummer/år och delas ut till  
hushållen i Skinnskatteberg. Den finns även att hämta i  
kommunhusets reception, på biblioteket samt på webben:  
www.skinnskatteberg.se. 

Du kan prenumerera på 0222:an för 120:- om året - kontakta  
redaktionen. Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts.

Motorsågskörkort
Behörighet AB, C, RARB

Jonas Vildmark Bushcraftcenter i Riddarhyttan
www.jonasvildmark.com

Exempel annonspriser exkl. moms  
Annonspriser från 1 januari 2018

  Företag Föreningar 
Halvsida            2160:- 720:-  
Kvartssida         1140:- 420:-  
1/8-dels sida  720:-  300:- 

Format (höjd x bredd)  
Helsida: 233x165  Halvsida, stående: 233x80    
Halvsida, liggande: 113x165  Kvartssida: 113x80 
1/8-dels sida 55x80

Nya företag och föreningar får en annons (storlek beroende på  
utrymme) gratis i samband med starten.

Nästa manusstopp: 7/9 2022 Nästa utdelningsdag: 28/9 2022

Välkomna till Liens  
Gäddtjärn,
Riddarhyttan
Lördag 10 sept 
kl. 11-14
Vandring
Fika finns

       Geologins dag
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Hej alla! 

I skrivande stund är det den 9:e augusti, och en ny värmeperiod är på gång. Värmen är skön i Sverige, än så länge.  
Men klimathoten går inte att värja sig ifrån och inte heller kriget i Ukraina. När detta nummer av 0222:an kommer ut är 
det ca 11 dagar kvar till årets val. Vallöften haglar ut från partierna. Dom liknar mer ett smörgåsbord med godsaker som 
väljarna ska välja från än vad det egentligen handlar om; ”vilket parti tror du har bästa förmågan att skapa det samhälle/
Sverige du vill bo och verka i?” 

Vad har hänt i kommunen sedan sist: 

För kommunens energiomställning har samtal förts för etablering av solcellsparker. Även laddstolpar inom 
kommunen planeras. Kommunen står för marken, företagen för alla kostnader. Mer om dessa spännande projekt i nästa 
nummer. Vi kommer också att jobba mer med energihushållning såväl inom kommunens verksamheter som med tips till 
hushållen. 

Skinnskattebergs kommun har återigen kunnat erbjuda ca 50 feriejobb (i stort sett alla sökande). Applåder till 
både feriearbetarna och handledarna. Alltjänst med sina olika servicetjänster, bl.a. gräsklippningen, har även involverat 
våra unga feriearbetare. Även tekniska förvaltningen håller våra kommunala ytor snygga, blomstrande och hållbara. 
I våra politiska mål skall allaktivitetshuset Sture erbjuda aktiviteter i hela kommunen. Detta har gjorts nu under 
sommaren (och ska fortsätta under hela året). Vi har också fått ut jättefina grillplatser, bänkar och bord i olika delar av 
kommunen. Bra jobbat! (för mer info, se hemsidan)  

Äldreomsorgen och övrig omsorg har som alltid gjort ett fint jobb (inte lätt att hitta vikarier osv men man tycks kunna 
lösa det mesta) för att tillse våra brukare god omvårdnad och trygghet.  

Skolan och barnomsorgen utvecklas mycket bra utifrån deras mål och kvalitetssystem. Till höstterminen kommer 81% 
in på gymnasiet, en siffra som har ökat tack vare skolans goda arbete. 

Avslutningsvis vill jag återigen rikta ett stort och varmt tack till alla anställda som gör vår kommun så fin, bra och 
trevlig. Vi utvecklas och förbättrar oss hela tiden där det går, det är f.f.a. chefernas uppdrag. Det känns också bra att 
kunna informera er om att förvaltningen nu har rekryterat kompetens på de vakanta tjänsterna. 

Jag uppskattar mycket när ni hör av er med tips, idéer o.s.v. Tillsammans bidrar vi till kommunens trevnad. Låt oss 
fortsätta med det utvecklingsarbetet!

Lena Lovén Rolén 
Kommunalråd
0222-51 57 01

Kommunalrådet har ordet
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Information 

    Familjecentralen 
 Stacken 

          Välkommen till öppna förskolan –  
    en mötesplats för föräldrar och barn 0 - 6 år 

Tisdag 6/9 kl. 10:30 
SAGOSTUND ”Mera Alfons” 

Tisdag 13/9 kl. 10:30 
TEMATRÄFF: Familjeliv 

Tisdag 20/9 kl. 10:30 
TEMATRÄFF: Hushållsbudget 

Tisdag 27/9 kl. 10:30 
TEMATRÄFF: Specialpedagogens arbete 

 Adress: Kyrkvägen 1 (samma byggnad som BVC) 
 Telefon: 0222- 51 55 63 
 Mejl: stacken@skinnskatteberg.se  

Felanmälan vardagar kl. 8.00-16.00
0222-51 58 50  
felanmalan@skinnskatteberg.se 
www.skinnskatteberg.se/felanmalan

Övrig tid  
(vardagar efter kl. 16.00 samt helger)
Jour VA: 070-651 45 87 
Jour Fastighet: 070-757 93 35

Skogsfinnar 
och  finnskogar 

- sverige finnarnas 
historia genom 

1600-1800-talet i ord 
och bild. Ett föredrag med 

 Seppo Remes.
Arr: Biblioteket och finsk förvaltning 

Skinnskatteberg.

Torsdag med tema
Skogsfinnar och finnskogar
Skinnskattebergs bibliotek
Torsdag 8 september 15.00
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Information polisenPolisen informerar

Polisen i lokalpolisområde 
Norra Västmanland genom  

kommunpolis Eva Lindberg. 
Telefon: 010-567 53 94 

eva.lindberg@polisen.se    

Sommaren 2022 har passerat och vi nalkar oss så 
sakteliga hösten med alla fina färger och krispiga 
luft. Tänk att vi äntligen fick en ”normal” sommar 
igen efter de senaste årens pandemieffekter. Det 
märks, inte minst, bland alla de evenemang som 
lockat många besökare. Många är också de sedan 
länge planerade bröllopen som kunnat genom- 
föras. Möjligheten till sol och bad har också  
funnits oavsett man har haft en tidig eller sen 
semester.

Inom polisens verksamhetsområde är det en del 
som sticker ut mycket mer än övriga delar, pass-
verksamheten. Det är nog inte någon som missat 
att det varit och är lång väntetid på pass. Något 
som numera förbryllar är att många som sökt 
pass och fått meddelande om att det är klart, inte 
hämtar ut det. Dessutom ser det likadant ut i hela 
landet. Om passet inte hämtas ut inom tre  
månader kommer det att förstöras. Finns det  
däremot ett skäl till varför man inte hämtat ut 
det, kan en överenskommelse göras och passet 
kan hämtas när det är möjligt. Har du gjort ett 
pass och fått ett meddelande om att det finns för 
avhämtning är det bra om du hämtar det så snart 
du bara kan.

Sommaren har varit bra sett med polisiära ögon. 
Jag vill passa på och rikta ett stort tack till alla er 
som ställde upp och hjälpte till vid sökandet efter 
den försvunna kvinnan. Tack vare alla er kunde 
större ytor sökas av och hela insatsen avslutas med 
att kvinnan hittades vid liv. En sådan här gång 
stämmer det verkligen med ”en kan inte göra allt 
men alla kan göra något”.

Än en gång vill jag påminna om att ALDRIG 
lämna ut dina personliga uppgifter som tex bank- 
koder eller på annans uppmaning logga in på  
bankID. Varken polis eller bank ber dig i ett  
telefonsamtal att lämna ut vare sig personliga koder 
eller bankID. Får du ett samtal där någon säger sig 
vara från banken, inkassoföretag eller polisen och 
ber dig att logga in. LÄGG PÅ luren och avsluta 
samtalet. Under sensommaren har flera personer 
kontaktat mig och berättat samma historia om hur 
de utsatts för ett bedrägeriförsök. Media har också 
uppmärksammat detta och berättat om hur de just 
nu går till väga. Var därför uppmärksam och välj att 
lägga på om den som ringer begär din hjälp med att 
logga in på dina bankuppgifter.
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Maila din nominering till: 
maria.sydholm@skinnskatteberg.se

Eller skicka till:
Skinnskattebergs kommun
Maria Sydholm
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Senast 1 november 2022

Nominering till Valde-priset
För att uppmärksamma och hedra Valde Fehrms insatser för 
järnvägstrafiken i Skinnskatteberg uppdrog kommunstyrelsens 
arbetsutskott att inrätta en fond 1992. 

En kommitté tillsätts varje mandatperiod och skall utse en 
pristagare. Syftet med Valde-priset är att uppmärksamma och 
hedra personer som genom oegennyttigt, ideellt och långvarigt 
arbete gjort en samhällsinsats som gagnat kommunen och 
Skinnskattebergsbygden.

Med denna annonsering söker kommittén nomineringar. 
Du kan nominera dig själv, någon/några person/er enligt ovan- 
stående kriterier. Det går bra att nominera igen, om just din  
kandidat inte blivit vald tidigare år. Nominering tillsammans med 
motivering skall vara inlämnad senast den 1 november 2022. 
Priset på 5 000 kr delas ut i samband med 
kommunfullmäktige i december.

Gör Skinnskattebergs kommun ännu bättre

Gå in på www.skinnskatteberg.se/paverka och fyll i ett formulär:

1. Förslag, synpunkter eller förbättringar 
 - de går inte upp politiskt  

2. Medborgarförslag  
- de går upp politiskt 

3. Felanmälan 
Om du upptäcker något som är trasigt eller fel i Skinnskattebergs kommun, till 
exempel fel på gator, cykelvägar, belysning, lekplatser, idrottsplatser 

 
Tack för att du hjälper oss att göra Skinnskatteberg  

till en ännu bättre kommun!
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     Skinnskatteberg 
  

PRO aktiviteter september 2022

Boule på Masbo IP
Onsdagar kl 09.00
Gymnastik i PRO-lokalen
Måndagar kl 13-14
Handarbetsgruppen i PRO-lokalen
Måndagar kl 14
Bingo i PRO-lokalen
Onsdag 7/9, 21/9 kl 14.00
Bowling i Lurbohallen
Torsdagar kl 10-12
Bokcirkeln startar tisdag 13/9
Kl 10-12 i PRO-lokalen
Läs-och res, upptaktsmöte
Torsdag 22/9 kl 14.00 i PRO-lokalen

Nya och gamla medlemmar hälsas
välkomna till höstens aktiviteter.
Sms skickas löpande vid tillkommande 
arrangemang.
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Val till riksdag, region- och  
kommunfullmäktige den 11 september 2022
På valdagen den 11 september röstar du i den vallokal som anges på röst- 
kortet, eller i de upprättade lokalerna för röstmottagning.

Vallokaler valdagen den 11/9
Vallokalerna Skinnskatteberg Norra (Hemgårdens samlingssal) och Skinnskatteberg Södra  
(S:t Davidsgården) hålls öppna kl. 08.00-20.00

Röstmottagning valdagen den 11/9
I Riddarhyttan (gymnastiksalen vid Riddarhyttans skola) och i Hed (Hedgården) hålls röstmottagningen 
öppen kl. 10.00-16.00. Om du ska rösta här måste du ha med dig röstkortet.

Röstmottagning för förtidsröstning den 24/8 – 11/9
Vill du förtidsrösta gör du det i Kommunhuset i Skinnskatteberg (receptionen) Öppettiderna är  
måndag-fredag kl. 08.00-16.00, lördagar och söndagar kl. 10.00 -12.00 samt valsöndagen  
kl. 08.00 -20.00. Om du ska rösta här måste du ha med dig röstkortet.

Nytt röstkort
Om du behöver ett nytt röstkort kan kommunhusets reception hjälpa dig att skriva ut ett nytt.

Valskjuts
För dig som inte för egen hand eller med hjälp av anhörig eller annan person kan ta dig till vallokal eller 
röstningsmottagning på valdagen, erbjuder kommunen s.k. valskjuts. Beställning tas emot av  
kommunkansliet senast den 9/9 kl. 15.00.

Ambulerande röstmottagare
Du som på grund av sjukdom, funktionshinder eller hög ålder inte själv kan ta dig till en vallokal eller 
ett röstmottagningsställe får om du begär det lämna dina röster i bostaden till särskilt förordnade röst-
mottagare, så kallade ambulerande röstmottagare. Om du behöver hjälp av de ambulerande  
röstmottagarna kontaktar du kommunkansliet på tel. 0222-51 56 40.

Valnämndens rösträkning s.k. onsdagsräkning
Räkning av förtidsröster enligt 12 kap. vallagen, äger rum i Stora sammanträdesrummet,  
Kommunhuset, onsdagen den 14/9 med början kl. 10.00
Kontakt
Har du frågor kring valet och röstningen, vill beställa nytt röstkort, valskjuts 
eller ambulerande röstmottagare, ringer du på tel. 0222-51 56 40.  
På valsöndagen den 11/9 når du det särskilt upprättade valkansliet  
kl. 09.00-20.00 på tel. 0222-51 56 29.
Kommunsekreterare Tarja Isomäki tel. 0222-51 56 40,  
e-post tarja.isomaki@skinnskatteberg.se
Valnämnden i Skinnskattebergs kommun genom  
Ordförande Lars Andersson (S) tel.070-5813213
e-post: lars.andersson@pol.skinnskatteberg.se
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Valtiopäivä-, kunta- ja aluevaalit  
11.syyskuuta 2022
Vaalipäivänä 11 syyskuuta äänestät äänestyskortissa nimitetyssä  
vaalihuoneessa tai äänestyksen vastaanottoon perustetuissa ennakkoäänestys tiloissa.

Äänestyspaikat vaalipäivänä 11/9
Äänestyspaikat Skinnskatteberissä, Hemgårdenin Sali (Hemgården samlingssalen) ja S:t David Gården 
pidetään auki klo 08:00-20:00

Ennakkoäänestys vaalipäivänä 11/9
Riddarhyttanissa (vomistelusalissa) ja Hedissä (Hedgården) on äänestyksen vastaanotto 
klo 10.00–16.00. Muista että sinulla on oltava mukanasi äänestyskortti ja henkilöllisyystodistus.

Ennakkoäänestys 24/8–11/9
Voit Ennakkoäänestää Skinnskatteberin kunnantalolla, maanantaista perjantaihin klo 08:00 - 16:00, 
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10:00-12:00 ja vaalisunnuntaina klo 08:00–20.00. Muista että sinulla on 
oltava mukanasi äänestyskortti ja henkilöllisyystodistus..

Uusi äänestyskortti 
Jos tarvitset uuden äänestyskortin, ota yhteyttä kunnantoimistoon.

Vaalikyyti 
Kunta tarjoaa vaalikyydin, jos et omaisen, sukulaisen tai muun henkilön avulla pääse äänestyspaikalle 
tai äänestyksen vastaanotolle vaalipäivänä. Vaalikyydin tilaus tehdään viimeistään 9/9 klo 15:00  
kunnantoimistosta.

Kunnallinen äänenvastaanottaja 
Jos itse et pysty sairauden, vamman tai korkean iän takia äänestämään äänestystiloissa voit saada  
kunnallisen äänenvastaanottajan apua. Ota yhteyttä kunnantoimistoon, jos tarvitset äänenvastaanottajan 
apua.

Vaalilautakunnan äänien lasku, ns. keskiviikon laskenta 
Ennakkoäänestyksen laskenta vaalilain 12. pykälän mukaisesti tapahtuu kunnantalossa  
(Stora sammanträdesrummet), keskiviikkona 14/9 klo 10:00 alkaen.

Yhteys
Jos sinulla on kysyttävää vaalista, äänestämisestä, uuden äänestyskortin 
tilauksesta, vaalikyydistä tai kunnallisesta äänenvastaanottajasta voit soittaa 
kunnan toimistoon puh. 0222-51 56 40. Vaalisunnuntaina 11/9 saat yhteyden 
vaalitoimistoon klo 08:00-20:00, puh. 0222-51 56 29.
Kunnansihteeri Tarja Isomäki puh. 0222-51 56 40, puhun suomea.
tarja.isomaki@skinnskatteberg.se
Skinnskatteberin kunnan vaalilautakunta 
Puheenjohtaja Lars Andersson (S) puh. 070 581 32 13. sähköposti:  
lars.andersson@pol.skinnskatteberg.se  
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Djupdykning 
Barn & Utbildning

Låt  stå!

”Förskolan och skolan 

skall vara en trygg 

plats där tillit, lek och 

arbetsglädje skapar lust 

att lära och stimulans 

att växa”

Henrik Junno, Michaela Sjöstrand, Linda Mattin-Lassei, Stina Grufman  

(frånvarande: Christopher Åberg)
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Språk 
Förskolan har ett språkstimulerande arbets-
sätt, vilket betyder att vi lägger stor vikt vid att 
stimulera barnens språkutveckling. Vi anser att 
förmågan att kommunicera, söka ny kunskap och 
samarbeta är nödvändiga för barnen i det fortsatta 
lärandet.

Hållbarhet 
Förskolan arbetar aktivt med Grön flagg och  
begreppet Snälla händer. Grön flagg är en 
internationell certifiering för förskolor och ett 
verktyg att jobba med hållbar utveckling ur ett 
barnperspektiv. Snälla händer är ett arbetssätt i 
förskolan med fokus på att ha snälla händer mot 
varandra, våra saker och vår planet. 

En viktig del i hållbarhetsarbetet är barn- 
konventionen. Barnen ges möjligheter att utveckla 
kunskaper om hur olika val som människor gör 
kan bidra till en hållbar utveckling såväl  
ekonomisk och social som miljömässig. 

Det är viktigt för oss att utbildningen ger barnen  
möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och 
omtanke om andra. 

Delaktighet/Inflytande 
Vårdnadshavare blir inbjudna på utvecklings- 
samtal, föräldramöten, grillkvällar och vernissage. 
För att ta reda på vad vårdnadshavare tycker om 
verksamheten använder vi en vårdnadshavarenkät 
som skickas ut en gång om året. Detta är för att 
vi ska kunna utveckla verksamheten med deras 
hjälp. 

Finska i förskolan 
Kommunen ingår i finskt förvaltningsområde 
vilket innebär att kommunen har ett ansvar att 
erbjuda service på finska. Förskolan Masmästarbo 
erbjuder finskspråkig förskoleverksamhet till de 
barn som ansökt. Barnen deltar i finska samlingar 
och har olika aktiviteter som har anknytning till 
Finland. Ett nära samarbete med andra aktörer 
sker i detta arbete. 

Familjecentralen Stacken
Är en mötesplats för föräldrar och barn i åldrarna 
0-6 år. Till öppna förskolan kommer besökare för 
att leka, lära, sjunga, måla och umgås med andra 
föräldrar och barn. Ibland erbjuds planerade  
aktiviteter och tematräffar. Stacken samverkar 
med socialtjänsten, BVC och kyrkan. På Stacken 
finns möjlighet att få en introduktion av  
förskolorna i Skinnskatteberg. Genom stacken 
erbjuds även studiebesök i förskola. 

”För
skolan

 och
 skolan

 skall v
ara 

en tryg
g plats där ti

llit, 
lek och

 

arbetsgl
ädje sk

apar lu
st att

 lära
 och

 

stim
ulans att

 väx
a”

Förskolan
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På Klockarbergsskolan har vi en vision som ska 
genomsyra det dagliga arbetet. Visionen ska vara 
en del av all personals pedagogiska planering och 
förhållningssätt. 

”Skolan skall vara en trygg plats där 
tillit, lek och arbetsglädje skapar 
lust att lära och stimulans att växa”

Klockarbergsskolan är en sammanhållen  
verksamhet bestående av elever från förskole-
klass till åk 9 med ca 420 elever, antalet elever i 
klasserna varierar från år till år. Skolan har även 
tillhörande fritidshem. På skolan har vi många 
olika professioner och sammanlagt är vi ca 80 
medarbetare. Antalet medarbetare varierar även 
det år från år utifrån behov. 

Skolan är uppdelad i åk F – 3, åk 4 – 6, åk 7 – 9, 
Elevhälsoteam och fritidshemmet med tillhörande 
arbetslagsledare som har ett nära samarbete med 
skolledningen. På skolan finns även fem förste- 
lärare som har uppdrag mot skolans utvecklings-
områden. 

Känner en stor glädje i att vi till kommande läsår 
har fått möjligheten till att starta en egen grund-
särskola på Klockarbergsskolan. Detta är något 
som är helt nytt för skolan och för kommunen.  
Att vi startar grundsärskola kommer att gynna  
eleverna på många olika sätt. Grundsärskolans 
lokaler är i helt ny rustade och anpassade lokaler i 
”Boken”. 

Utifrån att elevantalet stiger och att vi anpassar 
skolans verksamhet har vi till läsåret 22/23 utökat 
med en till modul med två klassrum där två  
blivande åk 4 kommer att bedriva sin under-
visning. 

I min roll som rektor ser jag att samarbetet mellan 
elever, vårdnadshavare och personal som en av de 
viktigaste delarna i mitt uppdrag för att lyckas att 
ge eleverna de verktyg de behöver för att uppnå 
sin fulla potential. 
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Att få se elever utvecklas under sin tid på  
Klockarbergsskolan både individuellt och till- 
sammans med andra är fantastiskt att få vara med 
om. Det slutgiltiga målet för alla elever är att de 
ska vara rustade för att ta nästa steg till gymnasiet.

För att detta tillsammansarbete ska vara möjligt 
arbetar vi på skolan mycket kring det systematiska 
kvalitetsarbetet där vi mäter olika utvecklings- 
områden som vi arbetar med under läsåret med 
hjälp av enkäter. Här får vi in synpunkter från 
elever, vårdnadshavare samt från personal som vi 
sedan arbetar med att förbättra under kommande 
läsår.

Under läsåret 21/22 startades det upp ett  
samarbete med Systemair och elever i åk 8 när det 
gäller fysik och teknik. Detta har gett ett mycket 
positivt resultat både från elever, lärare samt från 
personal på Systemair. Detta arbete är ett led i 
skolans hållbarhetstänk utifrån att arbeta mer  
tematiskt på högstadiet vilket vi ser gynnar de 
lägre åldrarna på skolan. Önskan är även att  
arbetet ska väcka elevernas intresse till att utbilda 
sig inom olika tekniska yrken. 

Det är viktigt att se skolan som en helhet och att 
vi tillsammans arbetar för att skolan ska bli en 
trygg plats där elever och personal känner  
tillit. Vi ska lära genom lek och skapa arbetsglädje 
där lusten till nya kunskaper väcks för att få varje 
individ att växa. 

F-F-F
Samverkan Förskola, Förskoleklass, Fritidshem 
Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska 
samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra 
och förskolan för att stödja elevernas utveckling 
och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför  
övergångar ska de berörda skolformerna och  
fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och 
information om innehållet i utbildningen för att 
skapa sammanhang, kontinuitet och progression i 
elevernas utveckling och lärande. 

Samarbetet inleds med att personal ifrån fritids-
hemmet besöker alla förskolor i kommunen. Detta 
för att skapa relation och trygghet för de blivande 
förskoleklasseleverna. Barnen ifrån förskolan 
besöker sedan skolan/fritidshemmet med sina 
pedagoger ifrån förskolan. 

Övergripande syfte med Samverkansmodellen 
F-F-F:
• Skapa relationer mellan barnen på förskolan 

och pedagoger på skolan.
• Öka tryggheten för barnen i övergången från 

förskolan till skolan. 
• Specialpedagogen ska bistå med kunskaper 

kring barnen på förskolan till pedagogerna på 
skolan. 

• I övergången skapa igenkänningsfaktorer 
för blivande elever: pedagogisk miljö samt 
arbetssätt som kan tas med till skolan från 
förskolan. Igenkänningsfaktorer så som: 
 o Hållbarhet – Sopsortering 

 o Digitalisering- Programmering, appar 
 o Visionen – ”Snälla handen”

Har du frå
gor kring  

samverkan F-F-F  hör 

gärna av dig till
 oss!

Skolan
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Förebyggande arbete
Skolan strävar ständigt efter att alla ska trivas och 
må bra. All personal på skolan arbetar dagligen 
med förebyggande värdegrundsarbete, i klass-
rummen, i matsalen, på rasten, på fritidshemmet. 
Det som är gemensamt för alla på skolan är våra 
värdegrundsdagar samt vår temavecka som vi har 
under vårterminen. Utifrån klassråd, elevråd och 
enkätundersökningar tar vi ut fokusområden där 
vi ser förbättringspotential och hur skolan utifrån 
elevinflytande kan utvecklas till en tryggare plats. 

Trygghetsteam
I skolans trygghetsteam finns representanter ifrån 
varje arbetslag som träffas en gång i veckan. 
Elever, vårdnadshavare och personal kan kontakta 
trygghetsteamet om man upplever oro eller  
behöver vägledning, för att skolan ska bli en ännu 
tryggare plats. Varje år går elevrådet till- 
sammans med trygghetsteamet en trygghets- 
vandring, där syftet är att lyfta platser i och på 
skolan som känns mindre trygga. Trivselenkäter 
som eleverna gör två gånger per läsår  
utvärderas och utifrån dessa planeras insatser som 
vi på Klockarbergsskolan kan utveckla och göra 
bättre för våra elever. 

Kunskaper
Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och 
utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga 
för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger 
också en grund för fortsatt utbildning (Lpo 11, rev 
2018). Att ge elever kunskap inom olika områden 
är ett av skolans viktigaste uppdrag. 

För att de yngre eleverna på skolan ska få ta till 
sig kunskaper genom mer praktiskt - estetiska 
former har vi ett samarbete mellan personalen på 
fritidshemmet och skolan. 

Ett av skolans utvecklingsområden under några år 
har varit digitalisering. Detta utifrån att elever ska 
utveckla förståelse för hur digitaliseringen  
påverkar individen och samhället. Eleverna ska 
även lära sig att förstå digitala system samt för-
hålla sig till medier och information på ett kritiskt 
och ansvarsfullt sätt. Eleverna behöver även lära 
sig att använda digitala verktyg. 

Elevhälsan
På Klockarbergsskolan finns ett Elevhälosteam. 
Rektor tillsammans med skolkurator, skolsjuk- 
sköterska, specialpedagog, speciallärare,  
logoped, skolcoach, studie- och yrkesvägledare  
samt skolpsykolog kartlägger elevernas behov allt 
ifrån medicinskt till psykosocialt. Detta för att ge 
möjligheten till tidiga insatser och stöd. Du kan 
läsa mer om elevhälsans arbete i vår Elevhälso-
plan på kommunens hemsida. 

Värdegrund
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• Varje år i maj firas Fritidshemmets dag 

– ALLA är välkomna 
• 2022 firade fritidshemmet 10 år i  

sina fina lokaler
• Elever i årskurs F-6 har rätt till fritidshemsplats

• Vi har ett ”fritidsråd”, där eleverna får vara med 

och påverka verksamheten

• Ansökningsblanketter finns på kommunens  

hemsida eller på fritidshemmet

Du vet väl om att..........

Syftet med undervisningen i fritidshemmet är att 
stimulera elevernas utveckling och lärande samt 
erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska 
ske genom att undervisningen tar sin utgångs-
punkt i elevernas behov, intressen och erfaren- 
heter, men också att eleverna kontinuerligt  
utmanas ytterligare genom att de inspireras till 
nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna 
erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer 
och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar 
förskoleklassen och skolan genom att lärandet i 
högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelse- 
baserat och grupporienterat samt utgå från  
elevernas behov, intressen och initiativ.  
Undervisningen syftar till att främja elevernas 
fantasi och förmåga att lära tillsammans med  
andra genom lek, rörelse och skapande genom  
estetiska uttrycksformer samt med utforskande 
och praktiska arbetssätt. 

I undervisningen ska eleverna genom leken ges 
möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, 
utveckla kreativitet samt sin förmåga att  
samarbeta och kommunicera.

Klockarbergsskolans fritidshem ligger bredvid 
skolan under gymnastiksalen. I dagsläget ungefär 
100 elever inskrivna. Vi har öppet 06.00-18.00, 
elevernas tider är beroende av vårdnadshavarnas 
behov. 

Fritidshemmet arbetar ständigt med utveckling 
och tillsammansarbete med elever och vårdnads-
havare. Där stort fokus ligger på värdegrunds- 
arbete och målet att eleverna ska trivas på  
fritidshemmet. Du kan läsa mer om det  
förebyggande arbetet och hur fritidshemmet 
systematisk utvärderar sin verksamhet i Plan mot 
kränkande behandling och Kvalitetsredovisning. 

Fritidshem
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Korpen i september

Torsdag 1 september

 Öppet hus Kulturskolan 
17.00-18.00 för lågstadiet och 18.00-19.00 för 
mellanstadiet och högstadiet.
Föräldrar och barn/ungdomar välkomna att träffa 
våra pedagoger, ställa frågor och lämna önskemål 
om kommande års kulturskola.
Arr Kulturskolan Korpen

Onsdag 7 september

 Rowland Kudritskaya Bogdanovic Trio 
The Rowland – Bogdanovic Kudritskaya Trio är tre spännande, 
äventyrslystna och färgstarka musiker som har spelat ihop i många år, och 
är passionerade vad gäller triorepertoaren. Trion mixar sin program för 
trio med solo-eller duoinsatser, och väver ihop favoriter med nya stycken. 
Och de har varit en trogen gäst på duo Rowland-Kudritskaja det senaste 
decenniet. Musik av Peteris Vasks, Dmitrij Sjostakovitj och Anton Dvorak.

Daniel Rowland, violin
Maja Bogdanovic, cello
Natacha Kudritskaya, piano
Photo credit: Martina Simkovicova

Arr: Skinnskattebergs kammarmusikförening med stöd av Skinnskattebergs kommun,  
Västmanlandsmusiken, Statens kulturråd och Systemair.

25 september 16.00

 Mo’s Granted 
Medryckande energisk americana med den kanadensiska 
sångerskan och låtskrivaren Imogene Grant, numera boende 
i Fagersta. Tillsammans med sitt band har hon gjort stora 
avtryck på scener runt om i Sverige. Gitarr, mandolin, banjo 
och kotrabas backar upp den energiska sångerskan.  
Missa inte!
Arr: Kultera med stöd av Ett Kulturliv För Alla

 
Filmföreningen
Septembers filmvisningar:
Tisdag 13 19.15
Tisdag 20 19.15
Tisdag 27 19.15
Information om filmerna hittar du på  
www.kulturhusetkorpen.se
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Följ magkänslan och 
rösta på person och 
parti som du känner 
förtroende för. Rösta 

rätt i kommunen!

elisabeth_aberg50@hotmail.com
carina.sandor@liberalerna.se
gabriel.andersson@liberalerna.se

https://skinnskatteberg.liberalerna.se/
Facebook – Liberalerna Skinnskatteberg

Val 11 september!

Välkommen att möta oss!
2/9, kl. 12:30 - 15:00, ICA Berghallen

3/9, kl. 11:00 - 13:00, Coop Skinnskatteberg
9/9, kl. 12:30 - 15:00, ICA Berghallen 

10/9, kl. 11:00 - 13:00, Coop Skinnskatteberg

Onsdag 7 september
Gamla skolan Färna 18.00 

Partifrågor kontakta: Fredrik Wigerskog,
fredrikvigerskog@gmail.com 070-2020369

Kommunpolitiska frågor kontakta: Lena Loven Rolén
loven.rolen@telia.com 070-7287238

Riddarhyttans S-förening inbjuder alla
till allmänt möte inför höstens val

Onsdag 21 september 18.00 
i Socialdemokraternas lokal,

Skinnskatteberg

Lena Loven Rolén kommer med
fikakorgen

Välkomna!

Kom och fika. Ställ frågor,
kom med idéer och

samtala en stund inför
valet! Eller bara lyssna.

Måndag 5/9 18.30
Allaktivitetshuset Riddarhyttan

Ställ frågor, uttryck dina önskemål!
Tillsammans rätar vi ut ev.

frågetecken.

Välkomna!

V a l v a k a

F ö r  m e d l e m m a r

Intresserad av att delta i valvakan
söndagen den 11 september? 
Hör av er till Lena eller Fredrik.

M e d l e m s m ö t e / c a f é

Välkomna!

V a l f r u k o s t
Lördag 10 september 9.30 bjuder vi

på frukost i Socialdemokraternas
lokal, Skinnskatteberg.
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Skinnskattebergs 
bibliotek...
mer än böcker!

Öppettider
Måndag 12:00-17:00
Tisdag 12:00-17:00
Onsdag 12:00-17:00
Torsdag 12:00-17:00
Fredag 10:00-15:00

0222-51 56 00
biblioteket@skinnskatteberg.se

Boken kommer...
är en service för dig som inte 
har möjlighet att ta dig till 
 biblioteket. Boken kommer tar 
boken hem till dig! 
Ring oss på 0222-51 55 42 

Läsplattor...
finns att låna för den som vill 
läsa tung litteratur på ett lätt 
sätt.  Med en läsplatta kan du 
anpassa textstorlek och bak-
grund och du har möjlighet att 
ha flera böcker på samma plat-
ta. Se hela utbudet av e-böcker 
på vastmanland.elib.se.  

För barn och unga...
har vi sagostund för de allra 
minsta och de lite större. På 
loven har vi pyssel, workshops 
och föreställningar. Håll utkik 
i  kommunens evenemangs-
kalender eller på vår Facebook- 
sida för att inte missa något skoj! 

Vi firar 
40 år!
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På gång
Utställningar  
“Från en tid som var”
5-29 september
Äldre, unika fotografier tagna av Ruben Karlström visas i 
denna utställning som är sammansatt av Riddarhyttans 
 hembygdsförening.  

Maria Mattsson
4-27 oktober
Abstrakt konst i blandade tekniker av Maria Mattsson.
Vernissage 4 oktober 16.00. 

Barnens bibliotek
Sagostund på Stacken
Tisdag 6 september 10.30 
“Mera Alfons”. Gunnilla Bergströms sagofigur fyller 50 år.  Det 
fortsätter vi fira.

Babybabbel
5/10, 12/10, 19/10, 26/10
Välkommen till en mysig stund som främjar ditt barns 
 språkutveckling! För dig och ditt barn 0-10 månader.  
Alla barn som deltar får en bokgåva. 
Välkommen med din anmälan till: Stacken 0222- 51 55 63 eller 
mejla till isabelle.bede@skinnskatteberg.se eller  
carina.vesterstrom@skinnskatteberg.se
 

Torsdag med tema
8 september 15.00
“Skogsfinnar och finnskogar” - Sverigefinnarnas historia genom 
1600-1800-talet i ord och bild. Ett föredrag med Seppo Remes. 
Arr: Biblioteket och finsk förvaltning Skinnskatteberg.

15 september 15.00
Veronica Dahlberg, handläggare kulturmiljö och fritid, berät-
tar om kommunens kulturminnesvård och arbetet med Ebba 
 Brahes lusthus.

Boken kommer...
är en service för dig som inte 
har möjlighet att ta dig till 
 biblioteket. Boken kommer tar 
boken hem till dig! 
Ring oss på 0222-51 55 42 
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Vill du utveckla dig själv? 

Vill du utbilda dig för högre studier? 
På Kulturreservatets Folkhögskola 

kan du göra bådadera.
 

Missa inte våra publika Fredagsseminarier
13-15:30 i Skräppbo skola

 
 9/9 Michael Gustavsson: Det antika dramat och kulturen 

23/9 Sharon Rider: Bildning och lycka i gamla Grekland
30/9 Tomislav Dulic: Krigsfångar i Bergslagen OBS kl 14-16
7/10 Mats Persson: Antiken och historien

Läs mer på www.kulturreservatetsfhs.se
Frågor? Kontakta info@kulturreservatetsfhs.se

Våra utbildningar bedrivs i
Riddarhyttan dit du enkelt
reser med VL-buss.
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SKINNSKATTEBERGS 
FILMFÖRENING

VARMT VÄLKOMMEN TILL FILMHÖSTEN 
MED SKINNSKATTEBERGS 

FILMFÖRENING

Medlemskap*
Vuxen 
Studerande
Till och med 25 år

300 SEK
100 SEK
100 SEK

*Avser kostnad per filmsäsong –
september till april

För mer information och filmprogram 
se www.kulturhusetkorpen.se

@skinnskattebergs.filmforening 
(Kulturhuset Korpen)
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Församlingsaktuellt                  september  2022

Kafferep i Hedgården 

Söndagen den 25 september kl.15
underhåller Belladonnakören  
under ledning av Jörgen Wik.  

Syföreningen har bakat 7 sorters kakor. 

Välkomna att lyssna -sjunga-umgås som på 
gammaldags kafferep.

Arrangör:
Söderstens åkeri - Heds kyrkliga syförening

Hej, Jag heter Mirja Edelsvärd och är ny diakon i 
församlingen. Skinnskatteberg är också nytt för mig och 
jag tycker det är så roligt att vara här.  
Jag har blivit varmt och välkomnande bemött och jag vill så 
gärna lära känna er som bor och verkar här!
Min uppgift som diakon är att möta människor där de är i 
livet. Diakoni är kristen tro i handling, genom omsorg om 
människan och skapelsen. Diakonen ska möta de som är 
utsatta på olika sätt i samhället. Min uppgift som diakon är 
att vara ett praktiskt stöd i olika situationer, till exempel 
föra talan för den som inte kan tala för sin sak själv, i kon-
takt med myndigheter eller migrationsverket. Min uppgift 
är också att leda det diakonala arbetet i församlingen, 
engagera ideella och grupper, göra hembesök, göra besök 
på sjukhus eller följa med på besök på fängelse. I mitt arbete ingår att arbeta med barn och unga 
i olika grupper och samverka med andra som skola och socialtjänst. Lite förenklat kan man säga 
att en diakon är lite som kyrkans socialarbetare, som diakon har jag Gud med mig. Till mig kan 
man komma för enskilda samtal, själavårds samtal, eller samtal när man drabbas av sorg eller kris 
i livet. Jag arbetar från det kall jag sagt ja till och med de löften jag gett i vigningen som stöd och 
ledning. Välkommen att kontakta mig.  Vi ses!    Mirja Edelsvärd, Diakon 

VANDRING PÅ ROMBOLEDEN
Lördagen den 17 september kl. 10                                                                                                              
Vi börjar vandringen vid galleriet i Uttersberg och går 
till Skinnskattebergs kyrka där vi  
avslutar med en andakt.  
Vi vandrar i ett långsamt tempo med tid för stillhet 
och reflektion. Fika medtages!   
Kontakt: Mirja Edelsvärd, tel. 0222-336 35, epost: 
mirja.edelsvard@svenskakyrkan.se
Ingen föranmälan behövs!
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Svenska kyrkans Kalendarium                      september 2022

4 sep kl.11 Högmässa i Gunnilbo kyrka
6 sep kl.19 Kvällsmässa i Skinnskattebergs kyrka
11 sep kl.11

kl.17
Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrkja
Finsk Mässa i Skinnskattebergs kyrka

18 sep kl.18 Mässa i Heds kyrka
25 sep kl.11 Hömässa i Skinnskattebergs kyrka
2 okt kl.11 Gudstjänst i Gunnilbo kyrka

2 sep kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården. Uppstart
5 sep kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården
7 sep kl.18 Skrivarkurs i S:t Davidsgården
16 sep kl.10 Babypaketstillverkning i S:t Davidsgården
17 sep kl.10 Vandring på Romboleden. Samling vid Galleriet, Uttersberg
19 sep kl.14 Heds kyrkliga syförening träffas i Hedgården
25 sep kl.15 Kafferepet i Hedgården
28 sep kl.13 Korsdrag i S:t Davidsgården. Med Niklas Karlsson, Oftamolog

Skriv din livshistoria
Alla bär vi vår historia inom oss. Ibland har vi fastnat i det förflutna 
så det hindrar oss att leva våra bästa liv idag. Att skriva om detta 
kan vara utvecklande och läkande.
Jag som bjuder in dig heter Åsa Svensson och är diplomerad  
vägledare i en skrivmetod som heter ”Write yourself” 
Vi ses på onsdagar vid 7 tillfällen under hösten. Tillsammans gör 
vi skrivövningar.  Du väljer själv om du skriver för hand eller på 
din medhavda laptop.
Kursen är kostnadsfri och du bjuds på enklare fika under kvällen. 

Start : Onsdag 12 Oktober kl 1800 i St Davidsgården
Anmälan: Senast Måndag 10 oktober
Till Åsa Svensson sms: 072-1434008 eller mail: asa.svensson@svenskakyrkan.se

Gudstjänster

Konserter & Övriga Verksamheter

KontaktinformationKontaktinformation
PPaassttoorrsseexxpp..  mmåånn,,  ttiiss,,  oonnss,,  ttoorr  kkll..1100--1122  00222222--333366  3366
mmaaiill::  sskkiinnnnsskkaatttteebbeerrgg..ffoorrssaammlliinngg@@ssvveennsskkaakkyyrrkkaann..ssee
Kyrkoherde Bodil Engström   0222-336 30 / sms: 076-760 96 30Kyrkoherde Bodil Engström   0222-336 30 / sms: 076-760 96 30
Komminister Åsa Svensson   0222-463 641 / sms: 072-143 40 08Komminister Åsa Svensson   0222-463 641 / sms: 072-143 40 08
Kyrkogårdsförman Roger Johansson  0222-336 32 / sms: 076-760 96 32Kyrkogårdsförman Roger Johansson  0222-336 32 / sms: 076-760 96 32
Diakon Mirja Edelsvärd   0222-336 35 / sms: 076-760 96 35Diakon Mirja Edelsvärd   0222-336 35 / sms: 076-760 96 35
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Välkommen till oss!
 

Många roliga 
aktiviteter!

Följ oss på sociala medier och på 
www.skinnskatteberg.se

 

ALLAKTIVITETSHUSET STUREALLAKTIVITETSHUSET STURE
KÖPINGSVÄGEN 16 0222-51  56 47@ALLAKTIVITETSHUSETSTURE

Följ oss!
F A C E B O O K  &  I N S T A G R A M  

E L L E R  
W W W . S K I N N S K A T T E B E R G . S E

 
@ A L L A K T I V I T E T S H U S E T S T U R E

nYTT SCHEMA 
VARJE VECKA!

 

   
Alla åldrarAlla åldrar  
är välkomna!är välkomna!


