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Skolchef satte sig i skolbänken
– I mitt dagliga arbete som skolchef ställs jag inför diverse beslut i olika frågor som rör personal,
verksamhet men även elever. Jag har dock under en längre tid känt att elevperspektivet är en pusselbit
som saknas för att jag ska kunna få en helhetsbild av verksamheten i mitt arbete. Med anledning av detta
har jag valt att följa en klass under en veckas tid och lotten föll på årskurs 8 vid Funäsdalens skola.
Måndagen den 23 januari började jag mitt klassbesök som pågick under hela vecka 4.
Jag följde klassen på samtliga lektioner
och genomförde alla uppgifter klassen
fick under veckan. Tanken var att min
vecka inte skulle präglas av ett lärarperspektiv utan helt och hållet ha ett
elevfokus. Alla lärare som undervisade
klassen var införstådda i mitt uppdrag.
Jag träffade även eleverna innan och de
verkade inte ha något emot att få en ny
klasskompis under en vecka.
Det var en otroligt givande och intressant vecka. Det var mycket lärorikt för

mig att få ta del av hur en skolvecka ser
ut för eleverna i Härjedalen. Jag har fått
många tankar och funderingar hur vi i
skolan arbetar för att stimulera till lärande
hos eleverna. Jag tar med mig dessa
tankar i mitt fortsatta arbete och tillsammans med verksamheten ska vi se över
hur vi framtidens skolutveckling ska se ut i
Härjedalens kommun.
Vänliga hälsningar från Carina Nilsson
Skolchef Härjedalens kommun
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Rekordlåg
arbetslöshet
Arbetsmarknaden i länet
fortsatte att förbättras
under 2016. Samtidigt
har arbetsgivarna svårt
att hitta rätt arbetskraft.
I genomsnitt var 4 500
personer motsvarande 7,2
procent länsbor arbetslösa
varje månad. Härjedalens kommun hade lägst
arbetslöshet i länet.

SFU tar över
turistbyrån i
Sveg
Härjedalens kommun och
SFU, Sveg Företags- och
Utvecklingsförening har
skrivit ett avtal. Det innebär
att SFU tillsammans med
Destination Sveg kommer
att sköta turistinformationen
för besökare i Svegsbygden.
– Vi är glada över avtalet.
Destination Sveg har som
målsättning att utveckla
bygden och besöksnäringen i området och det här är
ett steg i rätt riktning, säger
Arne Duberg, ordförande
för SFU. Destination Sveg
kommer att arbeta fram ett
koncept med flera informationspunkter i området,
så kallade infopoints och
beräknas köra igång så
snart som möjligt.

Kockträffen ägde rum i Lillhärdal hos Andrea och Robert som är nyinflyttade i byn. De har köpt det gamla bageriet och
har startat en garnbutik. Till våren planerar de att öppna ett café. Här hälsar Niklas Walkeapää välkommen till träffen.

Kockträff

Kommunens kockar har sammanstrålat med restaurangbranschen i
Härjedalen. Målsättningen är att få inspiration och utbyta erfarenheter.
Kommunens matsedlar kommer att vara fokuserade på fler lokala
produkter och med jämna mellanrum ha Härjedalstema.

Första träffen var i höstas i Funäsdalen där
kockar från samtliga kök inom kommunens
organisation fanns på plats tillsammans med
Emil Bertilsson från Skoogs Krog i Funäsdalen. Nu har den andra träffen ägt rum.
Denna gång i Lillhärdal tillsammans med
renägare Niklas Walkeapää. Dagens tema
var att planera matsedel till samernas nationaldag den 6 februari. Diskussioner fördes
om tillagning av renkött och goda tillbehör.
– Min vision innehåller bra kvalitet på maten
och även mathantverk! Så mycket som
möjligt från grunden. Vi behöver ett större

utbud och en sak vi vill fokusera på är
närodlat, berättar Klaus Dudenhöfer kostchef i kommunen.
Fakta kommunens matsedelsgrupper
Kommunens alla kockar samlas med jämna
mellanrum i matsedelsgrupper där man
utbyter erfarenheter och planerar matsedlar
för kommunens kostverksamhet som också
näringsberäknas.
Härjedalens matsedlar utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer, kommunens kostpolicy och Hälsoskyddsmyndighetens S.M.A.R.T-koncept.
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Första dagen i
nya förskolan

Till minne av förintelsens dag

Anna Westling vid skolbiblioteket i Sveg har ställt i ordning en utställning
till minne av förintelsens dag. Den 27 januari samlas människor över hela
världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för
Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau
befriades 1945.
År 2005 deklarerade FN denna dag som
internationell minnesdag. Sedan 1999 har
det varit en nationell minnesdag. Det är en
dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och en dag för alla
som vill uttrycka sitt stöd för alla människors
lika värde.
Utställningen lyfter fram Anne Frank, Raul
Wallenberg och Romernas situation. Man får

också tips om böcker och film. Myndigheten
”Forum för levande historia” har gjort värderingsövningar till ett seriealbum som handlar
om en tjej som satt i koncentrationsläger.
Albumet heter Sofia Z 4515. Frågor som
ställs är bland annat: Vad är svenskt?
Vem bestämmer vad som är svenskt?
Utställningen kan man ta del av på
skolbiblioteket i Sveg.

Den 31 januari slogs
dörrarna upp i den nya
förskolan i Funäsdalen.
Förskolan rymmer fyra
avdelningar.
Huset är ett lågenergihus och har ett giftfritt
materialval, likaså är lek,
utrusning, möbler och
material valt ur ett giftfritt
perspektiv.
Personalens arbetsmiljö är också anpassad
för hållbarhet t.ex. låga
bord där barnen äter för
att undvika tunga lyft i och
ur höga barnstolar.
Golv och tak är av ljuddämpande material och
ljudabsorbenter är placerade på de flesta väggar.
Kommunens medborgare
är välkomna lördag 25
februari på öppet hus
klockan 10-14.

Utbildningsdag om samer

Härjedalens kommun har stått som värd för en utbildningsdag om samer.
Inbjudna var anställda och politiker i Älvdalens, Bergs och Härjedalens
kommuner. Syftet med utbildningen var att sprida kunskap och skapa bättre
förståelse om förutsättningarna som samerna har.

Flera föreläsare var inbjudna bland andra
Ewa Ljungdahl, arkeolog och författare, som
föreläste om ”De tysta spåren” samisk kulturlandskap. Inger Marit Eira Åhrén, psykiatrisk
sjuksköterska, från SANKS- samisk nationellt
kompetenssenter i Norge föreläste om ”När
olikheter blir osynliga” samisk kulturförståelse
ur ett hälsoperspektiv.

Efter lunchen fortsatte Kerstin Lilja, medlem
i Tåssåsens sameby, att berätta om rennäringen och vardagslivet i en sameby.
Karin Rensberg Ripa, samisk samordnare
i Härjedalens kommun, avslutade dagen och
berättade om kommunernas uppdrag i det
samiska arbetet.

Militär flygövning i
Svegsområdet
Försvarsmakten genomför
flygträning under kvällsoch nattetid med helikopter mellan den 30 januari
och den 9 februari 2017.
Övningsområdet
är Sveg med en radie
om ca 50 – 60 km.
Flygövningstiden är
normalt mellan klockan
18.00 – 02.00. Viss
helikopterverksamhet kan
förekomma även dagtid.
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Lite av varje...
Hjälp en medmänniska –
bli god man
Överförmyndaren söker gode män till
ensamkommande ungdomar och
personer som p.g.a. sjukdom eller
annan orsak behöver hjälp med
ekonomi och myndighetskontakter.
Inga förkunskaper krävs. Arbetet är i
huvudsak ideellt, men viss ersättning
utgår. För ytterligare information är du
välkommen att kontakta oss.
Tel 0680 – 161 45
overformyndare@herjedalen.se
Utställningar i Medborgarhuset,
Sveg
Feb: Konstgödning ”Mötena på Korpen”
Foton/Målningar
Mars: Norra skolan Temautställning
April: Nancy Persson Foton
Med reservation för ändringar.
Servicetelefon för äldre
Telefontid måndag–fredag
09.00–15.00. Tel 0680-176 00.
Lediga jobb
herjedalen.se/lediga jobb

Badhuset i Sveg
Måndag stängt
Tisdag–torsdag 12.00 –19.30
Fredag 9.00 –18.30
Lördag–söndag 10.00 –15.30
Morgonsim tis & fre 05.30–07.30
Onsdag Candlelight swim från 18 år
17.30 –19.30
Under skollov kan andra tider förekomma.
Bokning och info tel 0680-177 10.
herjedalen.se/simhallen
Härjedalen Sveg Airport
Snabbaste vägen till Stockholm.
Kampanjbiljetter (från 595:-) på samtliga
avgångar. Ungdomsbiljetter 12 t.o.m. 25
år, 500:Biljettena släpps 24 tim innan avgång.
Boka via direktflyg.com, Callcenter tel
0770-790 700 eller på flygplatsen i Sveg,
tel 0680-100 95.
herjedalen.se/svegairport
Kommunens evenemangskalender
Här kan alla föreningar/organisationer
annonsera gratis.
herjedalen.se/evenemang

Medborgarhuset, 842 80 Sveg
Växel 0680 - 161 00
www.herjedalen.se

Fjällmuseet
Öppettider:18 dec 2016 - 30 april 2017
Museet kl 10.00-17.00.
Café Gästis kl 11.00-17.00
Ny utställning 18/12 2016 – 30/4 2017:
”Vänskapens stig” – målningar av de två
konstnärsvännerna Bengt Ellis och Ragnar
Johansson.
Se mera på fjallmuseet.se
Lopmenaestie
Samiska kulturdagar i Funäsdalen
16-18 mars.
Se program på lopmenaestie.se
Anhörigcafé
Församlingshemmet i Funäsdalen:
10 feb, 10 mars, 31 mars, 12 maj.
Klockan 11.00–13.00
Församlingshemmet i Sveg:
13 feb, 13 mars, 3 april, 15 maj.
Klockan 11.00–13.00
Information Birgitta Östling
tel 0680-176 12

Ansvarig utgivare: Ingela Kälvedal
Tel 0680-161 74 Mobil 070-202 30 71
ingela.kalvedal@herjedalen.se

