NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Johannas
reflektioner
När Norberg har lysts upp med
vacker julbelysning så väl på byn
som i våra fönster är det bara
snön och lite julledighet som
fattas vår skidåkarkommun
denna årstid.
Vi närmar oss årets slut och det
har på många sett varit ett bra
och händelserikt år i Norberg.
Jag vill presentera några
utmaningar vi står inför och
som vi väljer att satsa extra på
kommande år, eftersom vi
strävar efter att erbjuda
norbergarna en så bra välfärd
som möjligt idag men också
göra satsningar för en bra och
hållbar kommun i framtiden.
Här i Norberg liksom i hela
Sverige och övriga Europa
brottas vi med en demografisk
utveckling där allt färre ur den
arbetande delen av befolkningen
måste försörja en allt större
ålderstigen del av densamma.
Den kommande tjugoårsperioden blir det demografiska
trycket (hur många barn och
äldre som bor i kommunen) på
kommunsektorn tre gånger så
högt som de gångna tjugo åren.
För att Norbergs kommun ska
ha en chans att i framtiden erbjuda invånarna välfärd på
samma nivå som idag gör vi ett
krafttag och digitaliserar allt som
med fördel kan digitaliseras.

Under januari 2017 översteg
Sveriges befolkning 10 miljoner
invånare. År 2026 kommer vi
vara nästan 13 miljoner i Sverige,
enligt SCB:S befolkningsprognos.
Det är historiskt sett en hög nivå.
Vi vill få igång bostadsbyggandet
i Norberg och behöver ha redan
planlagd mark att presentera för
de som är intresserade av att
bygga attraktiva boenden i vår
kommun.
Det finns idag ett större hyreshusbestånd till salu i Norberg
som ägs av privata hyresvärdar.
Flera lägenheter i beståndet är
nedgångna och har ett eftersatt
underhåll som gör det svårt att få
lägenheterna uthyrda trots att det
råder bostadsbrist i landet.
Tyvärr är det svårt för oss att påverka hyresvärdarna i det här när
de bestämt sig för att inte renovera lägenheterna och att sälja
bostadsbeståndet i befintligt
skick.
För att klara välfärdens utmaningar samarbetar vi med
andra kommuner och vägen
framåt är inte mindre samarbete
även om mellankommunalt
samarbete också har sina
utmaningar. Genom samarbeten
kan Norbergs kommun utvecklas
inom en rad olika områden som
vi på egen hand skulle ha
svårare att klara av.
Vidare är det heltid som norm
som ska gälla i våra verksamheter
med målsättningen att
medarbetarna arbetar heltid, att
alla tjänster vid nyanställning är
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heltidstjänster och att redan
anställda medarbetare i större
utsträckning ska arbeta heltid.
Förskolan och grundskolan får
mer resurser för att hjälpa barn i
behov av särskilt stöd och för att
på allvar kunna använda
digitaliseringens möjligheter i
undervisningen. IT-pedagogik
kan hjälpa barn med
funktionsvariationer, läs- och
skrivsvårigheter och särskilt
begåvade barn med verktyg och
utmaningar anpassade till
individen.
Vi vill att skolan och förskolan i
Norberg ska förbereda våra barn
för morgondagens samhälle där
digital kompetens kommer att
krävas inom alla livets områden.
Slutligen, vi behöver ta tillvara
alla människors förmåga och då
är det av största vikt att vi
fortsätter arbetet med att sänka
ungdomsarbetslösheten och
coacha nyanlända till studier och
jobb, vuxenutbildningen är
viktig.
Och med det önskar jag er alla
en God Jul och ett Gott Nytt
år!

Johanna Odö (S), kommunalråd.

Aktuella droppar i Källskolans värdegrundsarbete hösten 2017
Värdegrundsgruppens främjande insatser arbetar aktivt med skolans värdegrund så att den
finns med i den dagliga
verksamheten på skolan.
Källskolan har valt att arbeta med ”Trädet” som en
symbol för den egna individen. Kronan på trädet är
det som syns utanpå och
rötterna det som känns
inuti. I de dagliga samtalen
med eleverna användes
denna symbol för att stärka eleven, reda ut konflikter eller missförstånd och utveckla empati.

Därför arbetar vi ofta med rekvisita när vi läser böcker tillsammans
med barnen för att de ska få en
ökad förståelse för bokens ord och
innehåll. Denna gång läste pedagogen först boken och dramatiserade den med rekvisitan. Sedan fick barnen komma fram för att titta,
känna och prata om de saker som fanns med i boken.
Vi kommer även att arbeta med boken på andra sätt
som t.ex. ”storbok på vägg” med hjälp av teknisk utrustning så att barnen själva kan leva sig in i sagan.

Två rätter inom äldreomsorgen i Norberg!
Under en tid på ca 2 månader matgästerna i äldreomsorgens restauranger kunnat välja mellan 2 rätter.

Från och med v 48 har även boende på våra äldreboDet pågår lite av varje ute på förskolorna i Norberg. enden denna möjlighet.
Många spännande aktiviteter som barnen tar del av. Detta kommer att fungera lite olika på olika boenden.
Här får ni ta del av ett axplock.
På vissa boenden kommer de boende att välja i förväg, på vissa kommer man att beställa båda rätterna
Utifrån Läroplanen att förskolan skall främja varje
och välja på plats och på vissa kommer man att erbarns intresse och nyfikenhet för natur, samt väcka
bjuda endast den rätt som passar bäst enligt personaderas lust att uttrycka sig både verbalt och genom
lens val.
skapande, har nu Norbergs barn möjlighet att gå en
Detta beror på vilken typ av boende det är.
”Sagostig”. Den finns på Skallberget, Skogsgläntans
förskola, i skogsdungen, och kommer att finnas kvar
där. Flera förskolegrupper har tagit chansen att gå en
Man kommer också att i
något annorlunda promenad, där fantasin inte har
större utsträckning kunna
några gränser.
beställa de komponenter
man vill ha, t.ex. potatis eller
mos, kokta grönsaker eller/
och råkost.
Vi hoppas att detta ska ge de boende större
möjlighet att påverka sitt dagliga liv.
I samarbete med Norbergs bibliotek och Lions så arbetar vi med boken ”Här är den lilla
gården”.
Alla förskolebarn som är födda 2015 har fått ett exemplar av denna bok som en satsning för att öka
medvetandet kring vikten av att läsa för barn redan i
tidig ålder.

Det ger också produktionsköket möjlighet att erbjuda
fler rätter som inte nödvändigtvis måste passa alla.
Vi kommer att kunna erbjuda både husmanskost och
lite nyare och mer ”exotiska” rätter.
Vi hoppas att detta ska
vara en förbättring som
gillas av alla.

Kostchef
Ett mål i läroplanen (Lpfö98) är att förskolan ska
sträva efter att varje barn ”utvecklar ett nyanserat tal- Karin Ahlin Andersson
språk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att
leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor,
argumentera och kommunicera med andra…”.

tom misstänkas för tillåtande till olovlig körning.

Polisinformation december 2017
Sedan förra numret skrevs har det rapporterats in
stölder från flera bilar och ett villainbrott.
Flera personer har uppmärksammat spår av okända
skor på den egna tomten. Är det flera som haft
okända besökare på tomten?
Hör av er till polisen!
Om du ser något du reagerar på, hör av dig och
berätta vad du sett. Det är bättre att polisen får värdera det du sett, än att du själv avfärdar det som ointressant. Just din iakttagelse kan vara avgörande för
att lyckas i en utredning.

Från polisen önskar vi er alla en riktigt GOD JUL
och ett GOTT NYTT 2018.

Eva Lindberg kommunpolis Norberg/Skinnskatteberg för
Lokalpolisområde Norra Västmanland.
Ni når mig på telefon 010-5675394

Brandsmarta tips i december!

Norbergs största upplevda problem just nu är all bilkörning, framförallt kvälls- och nattetid, av både
personbilar och epatraktorer. Många har hört av sig
om biltrafik i höga hastigheter från i stort sett alla
bostadsområden sent på kvällarna, vardag som helg.

December är den tid på året som det brinner oftast i
våra hem. I många fall klarar vi att släcka elden men
bäst är naturligtvis om det aldrig börjar brinna.

Polisen och kommunen har och har haft trafik som
ett gemensamt medborgarlöfte både 2016 och 2017.
För polisens del genom trafikkontroller runt om i
kommunen och kommunen genom trafikmätningar,
sänkning av hastighet på kommunalägda gator mm.

Det vi behöver göra för att skydda liv och hem mot
brand i december är att;
• stanna i köket när matlagningen är igång,
• släcka de levande ljusen,
• elda rätt i kaminen, öppna spisen eller kakelungnen.
Släng även elektriska prylar med trasiga sladdar eller
kontakter. Värmen från dem kan tända eld.
Testa brandvarnaren - en livsviktig vana

Polisen och kommunen jobbar tillsammans för att
hitta hållbara lösningar.

Det är polisens roll att lagföra trafikbrott och kommunens att skylta upp gator och torg för att det ska
vara så säkert som möjligt för alla invånare.
Men vi behöver hjälp från er vårdnadshavare. Som
vårdnadshavare till ungdomar under 18 år, har ni en
skyldighet att se till att barnets epatraktor är i skick
och brukas som den är avsedd att göra. Epatraktorn
ska framföras i högst 30 km/h. Oavsett vad som
lovas hemma när det gäller hastighet eller bensinförbrukning så är det den tillåtna hastigheten som gäller.
Stoppas en ungdom i en epatraktor som framförs i
högre hastighet än 30 km/h gör den sig skyldig till
olovlig körning. Du som vårdnadshavare kan dessu-

Går det ändå fel och branden bryter ut är brandvarnaren livsviktig. Den varnar dig snabbt. Med vår smstjänst får du en påminnelse om att testa din brandvarnare. Registrera dig nu och tipsa gärna någon du bryr
dig om!
www.msb.se
Text från MSB—Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kalendariet

Äldreomsorgen berättar
”Bättre liv för äldre– och sjukadagen”
Personal från äldreomsorgen deltog på Bättre liv för sjuka äldre
dagen som anordnas gemensamt av länets kommuner och regionen.
För fjärde året i rad gick denna dag av stapeln med storföreläsningar
blandat med föreläsningar med goda exempel från länets verksamheter.
Norbergs kommuns Syn och hörselinstruktör Susanne Andersson
Kratz var en av föreläsarna.

December
9/11 och framåt
Skate torsdagar, Mimerlaven
Tisdagar klockan 15-17
IT drop-in på biblioteket

Med reservation för eventuella
ändringar

Branchsmässa för åk 8-9 samt gymnasiet.
Mässan hölls i Fagersta och deltog gjorde Omsorgen i
Norberg samt Demokrati– och näringslivssektorn
genom nyanställde Tobias Back.

Öppettider Norbergs bibliotek under jul– och
Nyårshelgen:
Fredag 22 december kl. 12-18

Måndag 1 januari STÄNGT

Måndag 25 december STÄNGT

Tisdag 2 januari kl. 12-18

Tisdag 26 december STÄNGT

Onsdag 3 januari kl. 12-18

Onsdag 27 december kl. 12-18

Torsdag 4 januari kl. 12-18

Torsdag 28 december kl. 12-18

Fredag 5 januari kl. 12-15

Fredag 29 december kl. 12-17

Öppettider Norbergs kommunhus under jul– och
Nyårshelgen:
Fr.o.m. 27 december – 5 januari är det öppet 8:30-11:30. Röda dagar
stängt. Från och med 8 januari öppet som vanligt.

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Norbergs kommun

Kontakt
Ansvarig utgivare:
Hannu Högberg, 0223-291 26
hannu.hogberg@norberg.se
Redaktör:
Eva-Lena Silva 0223-291 31
eva-lena.silva@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!

