NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Norbergs kommun
är inte en av landets
sämsta
skolkommuner.
Jag känner att jag en gång för
alla vill kommentera och dela
med mig av tankarna kring Lärarförbundets ranking av bästa
respektive sämsta skolkommun.
Förbundets förhoppning är att
rankningen bästa skolkommun
ska inspirera kommuner men
snarare är det så att undersökningen år efter år underbygger
skolsegregationen mer än att
vara den inspirationskälla som
Lärarförbundets ordförande
hoppas.
Självklart är det så att vi i Norbergs kommun har en hel del att
arbeta med för att förbättra
skolresultaten och det gör vi
också. Jag håller med Lärarförbundet om att det krävs målmedvetenhet och långsiktighet i
skolutvecklingsarbetet. Dagligen görs det fantastiska insatser
och vi har flera utvecklingsprojekt som rullar och kommer att
leda till bättre resultat och språkinlärning.
Vår främsta utmaning är förmodligen att visa varför flera
behöriga lärare bör söka jobb
just hos oss i den lilla kommunen istället för i den större eller
vara kvar på högskoleorten. När
resultaten inte är som de ska är
det inte heller budbäraren som
ska kritiseras men ni som blickat
på Lärarförbundets ranking ser

ett tydligt mönster som det stora
facket i ivern att årligen få 15 minuter i det mediala strålkastarljuset bortser från.
De flesta håller med om att det är
relevant att titta på utfall i form
av meritvärden från årskurs nio,
andel med godkända betyg från
grundskolan, andel som är behöriga till gymnasieskola och andel
som fullföljt gymnasiet inom 3
år. Undantag finns men det generella mönstret är följande: Kommuner som tagit ett stort ansvar
för flyktingmottagandet landar i
rankingens botten år efter år och
kommuner med lågt mottagande
anses vara de bästa skolkommunerna. Undantag finns som sagt
och de är intressanta att titta närmare på men det generella
mönstret kvarstår dock.

I undersökningen finns ett kriterium om andelen barn i förskola.
Lärarförbundet motiverar kriteriet med att andelen barn som går
i förskola har bättre förutsättningar att lyckas bra i grundskolan. Jag invänder inte mot detta
men faktum är att barn till asylsökande mera sällan går i förskola, i
jämförelse med barn som är
födda i Sverige och har två föräldrar som förvärvsarbetar. Även
här slår Lärarförbundets ranking
direkt mot asylkommuner och
har det har absolut ingenting
med att göra om kommunen är
bra eller dålig.
Är då skolan dålig om Lärarförbundets egna medlemmar inte
lyckas få en nyanländ elev att
klara svenskan samt SO-ämnen
på några få år? Givetvis är det
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inte så. Att jämföra barn som är
födda i Sverige, som gått i förskola under flera år och sedan
nio år i grundskolan med barn
som kommit till Norberg några
år innan gymnasiet är direkt fel.
Som mest har Norbergs kommun haft strax under 1000 asylsökande på en befolkning som
omfattar 5800 invånare. I skrivande stund är antalet asylsökande i Norberg omkring 500
personer, det vill säga knappt 10
procent av befolkningen. Det
skulle för den kommun som enligt Lärarförbundet anses vara
landets bästa skolkommun Vellinge, motsvara 3500 asylsökande. Det är inte svårt att förstå
att uppgifterna skiljer sig åt mellan Norberg och Vellinge.
Mitt förslag är att Lärarförbundet
istället sätter sökarljuset på varför
det är skillnader i skolresultat
mellan stadsdelar och mellan
högskoleorter och landsbygd.
Jag önskar er alla en underbar
höst!

Johanna Odö (S)
Kommunalråd

Socialförvaltningen
informerar
Vardagsproblem kan ibland göra att man
som familj eller förälder hamnar i en ond
cirkel. Om problemen känns omöjliga att
lösa själva kan kontakt med en familjebehandlare vara en möjlighet till förändring
av situationen. Det kan även vara så att du
som förälder eller ungdom bara behöver
någon att prata med.
Socialförvaltningen erbjuder kostnadsfria råd- och
stödsamtal till föräldrar och ungdomar som behöver
prata med någon. Samtalen kan handla om:


Stöd i rollen som förälder

Polisen informerar
Hösten är här med alla vackra färger och
vi har haft turen att få dagar med sol och
värme, långt över det normala för årstiden.
Men trots dessa dagar är mörkret här för att stanna ett
tag. I synnerhet i gryning och skymning är det så
mörkt att du som cyklar måste komma ihåg att se till
att du syns för andra trafikanter. Häromdagen fick jag
möte med en cyklist som inte hade vare sig lyse på
cykeln eller valde att använda cykelbanan. Vi var nära
varandra innan jag uppfattade att en cyklist kom emot
mig.
För att säkra allas säkerhet när du rör dig i mörkret, se
till att du använder reflexer och ljusanordningar på
fordon.

Det är också dags att vara lite extra uppmärksam när
du är ute och kör bil i framförallt gryning och skym
Gränssättning
ning. Många viltolyckor har rapporterats in till polisen
på olika platser i lokalpolisområdet. Det finns en an
Konflikter i familjen
ledning till att vissa sträckor har varningsskyltar upp
Oro kring barnet/ungdomen
satta som talar om att det finns vilt i området. Djuren
använder sig ofta av samma sträcka när de passerar

Oro kring alkohol eller drogbekymmer
våra vägar. Där du annars kan hålla aktuell hastighet
Vi erbjuder även enskilda samtal med barn/ungdomar kan det vara bra att sänka farten för att undvika en
efter godkännande av föräldrar.
viltolycka.
Du kan få ungefär fem samtal och de som du pratar Polispatrull försöker vara så mycket som bara är möjmed är föräldrastödjare/familjebehandlare. Ditt namn ligt i Norberg. Därför behöver det inte vara något
eller samtal kommer inte att registreras eller dokusärskilt som har hänt för att du ska se polisbilen åka
menteras. Om det finns misstankar om att barn far
förbi. Vår förhoppning är att du ska känna dig trygg
illa så kommer det att anmälas till socialtjänsten, då
när du ser att vi patrullerar förbi eller ställer upp posamtalen omfattas av anmälningsskyldigheten.
lisbilen för en trafikkontroll.
Man kan komma tillsammans som familj eller som
Sedan förra numret har det rapporterats 6 fall av skaenskild person. Besöken är kostnadsfria.
degörelser, 4 trafikbrott, 1 misshandel, 1 dopingbrott
och 1 brott mot knivlagen. Vid ett tillfälle har det
Vart vänder jag mig?
också rapporterats om blomförsäljning i bostad.
Familjebehandlare
Jag vill därför än en gång påminna om att ALDRIG
Jessika
släppa in någon okänd i bostaden. BEGÄR LEGITITelefon: 0223-292 26
MATION om du är osäker på att personen verkligen
kommer från den verksamhet som uppges. Alla seriSonia
ösa kan legitimera sig!
Telefon: 0223-290 25


Föräldrar som inte kommer överens

Växelnummer: 0223-290 00
Besöksadress:
Socialförvaltningen
Öjersbogården
Esbjörnsvägen 13
738 32 Norberg

Söndagarnas auktioner i Broarna är välbesökta av
både boende från trakten men även utifrån andra
kommuner. Tänk på hur du parkerar bilen när du besöker auktionen! Även boende i området och förbipasserande måste kunna ta sig förbi på ett säkert sätt.
Har du frågor eller funderingar når du mig på telefon
010-567 53 94.
Eva Lindberg för polisen i Lokalpolisområde Norra Västmanland.

Invigning av busstorget och
kommunens nya resecentrum

Kalendariet/
November
1 oktober– 26 november
Tipspromenader vid NOKstugan, varje söndag klockan
10-12
6 oktober– 30 november
Biblioteket läser högt, varje
fredag klockan 15-16
18 september– 27 november
Dans i teaterbiografen, varje
måndag klockan 19.15-20.15

Måndagen den 16 oktober började bussarna att rulla via
det nya busstorget i centrala Norberg. Busstorget har
varit avstängt sedan sommaren på grund av
ombyggnationen.
Förhoppningen är att det nya busstorget ska stärka centrumkärnan och
bidra till en levande landsbygd. Totalt har projektet kostat 1,5 miljoner
kronor, där kommunen betalat hälften och staten via Trafikverket den
andra hälften.

3 november
Spök-fredag på torget i
Norberg, klockan 15-20
IT drop-in på biblioteket,
tisdagar klockan 15-17

Med reservation för
eventuella
ändringar.

Naturspaning i Lapphyttan
Kontakt
Ansvarig utgivare:
Hannu Högberg, 0223-291 26
hannu.hogberg@norberg.se
Redaktör:
Nadja Vuorinen, 0223-291 65
nadja.vuorinen@norberg.se
Adress:
Malmgatan 7, 738 21 Norberg
info@norberg.se
norberg.se
facebook.com/norbergskommun
Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev?
Tipsa oss gärna!

