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Medlemmar:

En tänkt kurs blev till två
När Hällefors folkhögskola inbjöd till kursstarten av
”Svenska från dag ett” för nyanlända blev
gensvaret så stort att man nästan togs på sängen.
Det blev att dubblera och nu kör man två kurser.
Folkhögskolan hade beviljade medel från
Folkbildningsrådet att anordna en kurs
för svenskundervisning och samhällskunskap riktat till nyanlända.
Anslaget avser asylsökande samt
personer som fått uppehållstillstånd och
finns kvar i migrationsverkets anläggningsboende.
–Vi visste att behovet för kursen
fanns, men inte att det var så stort, berättar skolans rektor Susanna Stark.
Skolan fick helt enkelt utöka med
ytterligare en kurs, och det innebar att
skolan fått ta av egna medel eftersom
behovet var så stort. På de båda kur-

serna som hålls nu under hösten går
totalt 45 personer.
–Det är tydligen fler som står på kö,
konstaterar Susanna.
Syftet med kursverksamheten är att
ge en meningsfull sysselsättning under
asyltiden, och på så vis påskynda en
framtida etablering i arbete och samhällslivet.
Susanna Stark berättar att studieförbunden har varit involverade i ett tidigare skede, vilket gett deltagarna bra
förkunskaper i svenska.
–Eftersom de bara läser på halvtid
här så har de fortfarande chansen att

studera på övrig
tid inom studieförbundens verksamheter.
De pågående
på
kurserna fortsätter
Susanna Stark, rektor
fram till jul. Vad
Hällefors folkhögskola.
som sedan sker är
för tidigt att säga.
–Vi hoppas att det här ska kunna
fortsätta även nästa år. Men det finns
idag inga beslut på det, säger Susanna
Stark.

Projekt för att stoppa studieavhopp
Genom ett pedagogiskt
relationsskapande ska
Kävesta folkhögskola arbeta
för att bland annat förebygga
frånvaro. En vanlig orsak om
man känner att man inte blir
klar med studierna.

Regionbiblioteket
i Örebro län

Främst gäller det den allmänna kursen,
där elever går som inte är färdiga med
gymnasiet. En trend är att allt fler som
söker till allmän kurs saknar delar av
högstadiet.
Läsåret har precis startat på Kävesta
och med det även genomförandefasen i
projektet, Jag Med. Ett projekt med

syftet att motverka studieavhopp och att
stötta ungdomar i åldrarna 18-24 år i
att komma tillbaka till studier, praktik
och arbete.
-Vårt uppdrag är att stötta dem som
inte fått den hjälp de behöver för att
klara tidigare studier. Både i att komma
igång och hålla hela vägen, framhåller
Elisabeth Rosander, rektor på Kävesta.
Läraren Karin Rognehag gjorde
under våren intervjuer med deltagare
för att undersöka vad som främjar god
närvaro. Det visade sig att folkhögskolans
pedagogik med fokus på samtal och
dialog var en framgångsfaktor.
- Deltagarna tyckte att den goda
pedagogiska relationen de får med lärarna var viktig för närvaron. De upp-

skattade även att lärarna uppmärksammade och samtalade kring frånvaro,
berättar Karin.
Utöver studieplaneringssamtal med
samtliga vid terminstarten, och återkommande mentorsamtal under läsåret,
kommer skolan nu att satsa än mer på
tidiga samtal med deltagarna.
- Genom projektet, Jag Med, kan vi
lägga extra resurser på att genomföra
uppstartssamtal. Vi hoppas bli ännu
bättre på att ligga steget före i att identifiera deltagarnas behov av stöd, menar
Anna Johnsson, projektledare för Jag
Med på Kävesta folkhögskola
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Folkhälsokonferens
i Degerfors
Gör jämlikt, gör skillnad i Karlskoga och
Degerfors. Den rubriken sammanfattar
innehållet av vad konferensen i Degerfors
Folkets hus kommer att handla om.
Bakom arrangemanget med en folkhälsokonferens den 21 oktober står Folkhälsonämnden. Målgruppen man
vänder sig till är politiker och tjänstepersoner.
En heldag, där fyra föreläsare bjudits
in för att medverka. Cecilia
Ljung är konferencier och
hon kommer inledningsvis att berätta
om hur man tänker
kring konferenstemat, "Gör jämlikt, gör skillnad
i Karlskoga och
Degerfors".
Hans Abrahamsson, freds- och
utvecklingsforskare
på Göteborgs Universitet tar vid och han talar
bland annat om folkhälsomålen
och den sociala hållbarhetens förutsättningar.
Innan lunch handlar det om vilken
roll kommunerna kan spela i att minska hälsoskillnaderna. Den föreläsningen leds av Jonas Frykman, handläg-

gare på, SKL, Sveriges kommuner och
landsting.
”Att mäns våld mot kvinnor ska
upphöra”, blir ytterligare ett intressant
ämne under konferensen. Föreläsare är
Tomas Wetterberg, som arbetar på
länsstyrelsen i Örebro som
samordnare av det jämställdhetspolitiska
delmålet att mäns
våld mot kvinnor
ska upphöra.
Den fjärde
föreläsaren är Olle
Lundberg, ordförande för kommissionen för
jämlik hälsa i regeringskansliet.
Kommissionen har i
uppdrag att lämna förslag
till regeringen som kan bidra
till att hälsoklyftorna minskar.
Under dagen serveras både fika och
lunch innan det är dags för en resumé
vid 15-tiden.

Cirkel om
sköldkörtelsjukdomar
Majoriteten av dem som
diagnostiseras med en
rubbning i sköldkörteln är
kvinnor. Redan nu i september
inledde Studieförbundet
Vuxenskolan i Örebro län en
studiecirkel som behandlar just
den sjukdomen.
Över 400 000 personer i Sverige är
diagnostiserade med en rubbning i
sköldkörteln och stor andel av dessa är
alltså kvinnor.
I höst uppmärksammar SV sköldkörtelsjukdomar, och på det sätt sjukdomen påverkar dem som fått diagnosen.
Den första cirkelgruppen leds av verksamhetsutvecklaren på Studieförbundet
Vuxenskolan, Maria Östby, som själv har
erfarenhet av sköldkörtelsjukdom.
-Med en studiecirkel vill vi skapa en
mötesplats för förståelse och möjlighet
att utbyta kunskap kring olika sköldkörtelsjukdomar, berättar Maria.
Sköldkörteln är ett mindre organ
som sitter under struphuvudet på
framsidan av halsen. Ett organ som på
olika sätt påverkar kroppens många
organ.
En vanlig rubbning är hypotyreos,
vilket innebär en underproduktion av
hormon som i sin tur gör att kroppen
går på sparlåga. Sjukdomens symtom
blandas lätt ihop med utmattningssyndrom och depression.
Det kan även förekomma rubbningar som leder till överproduktion av
hormon, hypertyreos, som kan visa sig
i trötthet, viktnedgång och hjärtklappning.
-Sköldkörtelsjukdomar är ofta komplexa och symtomen är många och
väldigt individuella. Jag hoppas att
studiecirkeln ska bidra med energi bland
deltagarna, och redskap till att leva ett
gott liv, säger Maria Östby.

Satsning på integration
Studieförbundet Vuxenskolan och
LRF Örebro satsar tillsammans på
integration i höst. SV:s erfarenheter
efter att ha bedrivit svenska och
samhällskunskap för asylsökande
visar att kompetensen inom jordbruk
och lantsysslor var hög.

Därför kommer Susanna Jordan,
som i dag arbetar som verksamhetsutvecklare på SV, under hösten att
kartlägga behovet av arbetskraft hos
LRF-anslutna jordbrukare i länet.
– Jag kommer att försöka matcha
behovet hos lantbrukare med kom-

petens och intresse hos asylsökande.
På så vis kan vi slå två flugor i en
smäll, förklarar Susanna som under
i
hösten ska kontakta medlemmar
LRF för att komma igång med
inventeringen.
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Snart dags för
Framtidsveckan
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Runt om i länet planerar nu föreningar och andra
aktörer sina program inför årets framtidsvecka med
start den 1 oktober. Allt i andan om en omställning till
en hållbar och klimatsmart framtid.
I år samordnas även framtidsveckan och
Naturskyddsföreningens miljövänliga
vecka. Uppmärksamheten riktas då kring
grejerna som förvaras i våra badrumsskåp.
En målsättning där är att få oss
konsumenter att tänka till och välja
produkter som gynnar miljön och hälsan
och undvika miljögifter.
Under framtidsveckan finns bra exempel på lokalt samverkande.
I Karlskoga är Möckelnföreningarna
en paraplyorganisation för den ideella
sektorn i Karlskoga och Degerfors kommuner.
Där välkomnas föreningarna att
ansluta sig till det som är tänkt som ett
lokalt nätverk för ett starkare civilsamhälle, ökat engagemang med mer ansvar
för demokrati och välfärd.
Under Framtidsveckan arrangeras en
rad av program i Karlskoga med hållbarhet som inriktning.
Tisdagen den 4 oktober föreläser
ordföranden i Småbrukarna, Jonas
Wagnsten, om hur vi får mat på bordet
i framtiden. Detta sker i bibliotekets
hörsal.

Dagen efter, onsdag, kan man få tips
kring hur man blir en smart odlare,
också det i hörsalen. Medverkar gör
Tomas Hjort.
Samma dag på kvällen ska det även
handla om FN:s globala mål för hållbarhet och på vilket sätt detta även kan
gälla invånarna i Karlskoga. Föreläsare
är Nikola Demetriades.
Torsdagens föreläsningar handlar om
småskalig odling under medverkan av
joel Holmdahl. senare på kvällen berättar Chelsea Lööw om biodling. Under
några timmar på lördagen förklarar Alf
Nilsson hur man gör egen el.
Under hela veckan finns också en
utställning på biblioteket som förskolan

Giraffen sammanställt.
Föreningen Funkis flyttar under
veckan sin fairtradebutik till Föreningsbyrån på bibliotekets nedre plan där de
håller öppet hela veckan.
Aktiviteterna för Karlskoga och Degerfors kommuner finns presenterat på
Möckelnföreningar.
http://www.mockelnforeningarna.se/
framtidsveckan/
Aktiviteter för hela länet finns att se via
länken nedan, där det också går bra att
anmäla aktiviteter.
http://orebrolan.framtidsveckan.net/

Fredskonferens om
mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter i ord och handling - exempel som inspirerar.
Det är underrubriken till Örebro fredskonferens den 21 oktober.
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För två år sedan arrangerades Örebro
Fredskonferens för första gången. Responsen var positiv och arrangemanget
uppmärksammades på olika sätt. Nu är
det dags igen.
Årets upplaga av Örebro fredskonferens sätter fokus på mänskliga rättigheter i ord och handling.
En lång rad av ämneskunniga föreläsare medverkar i kongresshallen under
dagen.
En av dessa, som dock medverkar
via länk från Umeå, är chefsöverläkaren
Dr Denis Mukwege från Kongo. Flera
gånger nominerad till Nobels fredspris.

Andra medverkande är Elisabeth
Abiri, författare och ordförande för den
svenska delegationen för mänskliga rättigheter, Lena Ag, generalsekreterare för
”Kvinna till kvinna” samt Sten Rylander,
ambassadör och medlare som också
varit SIDA- och UD-anställd i flera
afrikanska länder.
Den tidigare kommissionären för
mänskliga rättigheter vid Europarådet,
Thomas Hammarberg, kommer under
konferensen att belysa situationen i
Turkiet och Syrien.
Med under dagen finns även årets
FN-svensk, Anders Kompass, som senast

hördes i radioprogrammet ”Sommar” i
år.
En delegation från staden Kobane i
Syrien kommer att övervara konferensen.
Elever från Örebro kulturskola samt
Kävesta folkhögskola svarar för pausunderhållning. Moderator under dagen är
Lasse Åsgård. Fredskonferensen tokas till
teckenspråk, och i utställningshallen
anordnas en mässa med flera intressant
utställare. Biljetter till konferensen bokas
via Conventum Kongress.

