Simrishamns kommun
informerar januari 2014
Österlenhistoria.nu
– kulturhistorisk förmedling
på Wikipedia och Youtube
Under våren kommer Österlens museum att arbeta
med att föra ut information av lokal karaktär men av
intresse för många. Till hjälp tar vi barn och unga i
ett projekt som bekostas av Region Skåne.
”Österlenhistoria.nu” är ett gränsöverskridande
projekt där ledord som tillgänglighet, samverkan och
ungdomar står i fokus. Österlens museum vill i samverkan med kulturhistorien.se (kulturinstitutioner i
Tomelilla kommun, Simrishamns kommun, Ystad
kommun, Sjöbo kommun, Glimmingehus, Christinehof m.fl.) synliggöra den immateriella historien
kring platser och byar i regionen på Wikipedia och
Youtube. Projektet kommer att genomföras med
hjälp av högstadieskolor som kommer att vara delaktiga i produktionen och skapandet av sin egen kulturhistoria. Resultatet kommer att presenteras på dessa
två hemsidor samt i en rapport. Som avslutning kommer en filmfestival att arrangeras i början av maj där
alla filmklipp presenteras.

Taxor 2014
På simrishamn.se/taxor återfinns
alla de aktuella taxor för 2014 som
kommunfullmäktige fastställde i
november förra året.

Sportlovet
Årets sportlov infaller som vanligt
vecka 8 och vi hoppas att det, också
som vanligt, kommer att innehålla
en mängd trevliga föreningsaktiviteter. Föreningar och arrangörer –
skicka in programmet för era planerade aktiviteter till kultur- och fritidsförvaltningen (e-post:
kulturfritid@simrishamn.se) senast
den 19 januari. Sportlovsprogrammet kommer att finnas tillgängligt
på simrishamn.se.

Välkommen till skolan som jobbar
tillsammans med näringslivet!

Vad är gymnasial lärlingsutbildning?
Du är ute på en eller flera utbildningsplatser under halva din skoltid. Detta innebär en omväxlande utbildning då du redan under första terminen kommer ut på praktik. Det främsta målet för
lärlingsprogrammen är att du ska få ett arbete.
Utbildningen innebär att du kommer i nära kontakt med det lokala arbetslivet och får tidigt möjlighet till sommarjobb. Många av våra lärlingar
får arbete direkt efter studenten då man har knu-

tit många kontakter med näringslivet under sin
praktik.
Får man högskolebehörighet?
Alla lärlingar har möjlighet att välja en högskoleprofil. Du kan då söka direkt till högskolan efter
lärlingsutbildningen.
Finns det mer som Österlengymnasiet erbjuder?
• Du får 1000:- per månad i extra lärlingsbidrag
(och dessutom studiebidrag).
• Du får en dator/chromebook som du får behålla om du studerar tre år på Österlengymnasiet.
• Du kan ha hela din praktik i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla eller i Ystad.
• Vi har stöd- och stimulanstimme varje vecka.
• Du kan välja att spela fotboll på individuellt val.
• Du kan välja att göra internationell praktik.
• Det blir spännande studieresor och studiebesök.
• Hermodskurser i språk eller kurser för särskild
behörighet.

Vilka yrkesprogram finns på Österlengymnasiet?
Vi erbjuder alla våra yrkesprogram i form av
lärlingsutbildning. Vi har f.n:
• Barn- och fritidsprogrammet
• Hotell- och turismprogrammet
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet
• Vård- och omsorgsprogrammet
• Handels- och administrationsprogrammet
Vad händer om jag inte blir behörig till ett yrkesprogram eller studieförberedande program?
Vi erbjuder både Yrkesintroduktion och Preparandutbildning för att få den behörighet som behövs. Den vanligaste studietiden är ett år.
Välkommen att söka till oss senast den 15 februari!
OBS! Vi har även lärlingsutbildningar för vuxna:
handel, hotell- och turism, industri, naturbruk-trädgård, restaurang och livsmedel samt vård och omsorg. Kom på öppet hus och få mer information eller
gå in på osterlengymnasiet.se.
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Välkommen att besöka oss
på Öppet hus onsdagen den
22 januari kl. 18.30–20.00.
Här kan du fråga lärare och
elever om allt du vill veta.
Österlengymnasiet erbjuder
hösten 2014 fem yrkesprogram
i form av lärlingsutbildning.
Vi erbjuder dessutom fem inriktningar på Introduktionsprogrammet.

Ett händelserikt år ligger framför oss
God fortsättning på det nya året! Det är ett år
som kommer att bli händelserikt i vår kommun,
med många spännande aktiviteter. Före jul presenterade vi en lång lista med nyårslöften, som
vi redan är i full gång med att uppfylla. Ett av
dem var vår bredbandssatsning, där vi är inne i
slutfasen på förberedelserna nu. Vi kommer inom kort att presentera upplägg och strategi för
fiber i hela kommunen. Det bygger mycket på
lokalt engagemang, och på många håll är byalag och intresseföreningar långt framme med
att samla in intresseanmälningar. Här kommer
utbyggnaden att ha kortast startsträcka och
kommer att genomföras ganska snabbt.
Den nationella Vattenbrukskonferensen 2829 januari hålls den här gången på Marint centrum och är en mötesplats som samlar aktörer
från hela Sverige och från alla områden - odlare, forskare och myndigheter - till en smältdegel
som ger svenskt vattenbruk en skjuts framåt.

Under året startar också vårt andra gymnasium, så vi nu har två erbjudanden till gymnasister
i sydöstra Skåne, både kvalificerade yrkesprogram och moderna teoretiska utbildningar.
Det är också första året vi har satt upp målsättningar för kommunens verksamheter baserade på vår vision. Det innebär bättre uppföljning och mer fokus på det som är avgörande för
utvecklingen av våra verksamheter. Det är viktigt att följa upp, så att vi får valuta för de skattepengar som ni bidrar med.
Vi har också fått de preliminära befolkningssiffrorna för 2013. Fortfarande är det ett minus
på sista raden, men inte så stort som vi befarade
vid tidiga prognoser under året. Det är tveklöst
så att vi behöver vända trenden och få ett plus
på sista raden, få fler att stanna i vår kommun.
Vi har haft stor inflyttning under året, men det
föds fortfarande för få barn i vår kommun.
Vi har precis haft ytterligare ett ministerbe-

sök i kommunen. Det var migrationsminister
Tobias Billström (M) som själv tog initiativ till
att träffa kommunföreträdare för att prata om
det mångåriga mottagandet av ensamkommande
flyktingbarn, liksom att besöka Hammenhög
där han träffade asylsökande och den lokala
Rotaryklubben på det tillfälliga anläggningsboendet. Han besökte även Nordic Sea Winery
för att diskutera arbetskraftsbrist och arbetskraftsinvandring. Ministern var mycket nöjd
med besöket och det sätt som vi hanterar dessa
frågor i Simrishamn.

Anders Johnsson (M)
Kommunstyrelsens
ordförande

Information från anhörigstödet
I dagarna har det kommit en ny rapport från Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet, som handlar om att ge omsorg mitt i livet, hur
det påverkar arbete och försörjning. Rapporten
bygger på enkäter till 6 630 personer i åldrarna 45–
66 år. Studien visar att 42 % av både kvinnor och
män i medelåldern ger anhörigomsorg minst en
gång i månaden. Många minskar sin arbetstid eller
slutar arbeta p.g.a. anhörigomsorg: 90 000 kvinnor
och drygt 50 000 män i åldrarna 45–66 år har gått
ner i arbetstid, sagt upp sig eller gått i pension i förtid eftersom de ger omsorg till en närstående.
Vem är då anhörig? Den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som
p.g.a. sjukdom, ålder eller fysiskt/psykiskt handikapp inte längre klarar vardagen på egen hand.
Att hjälpa och stödja en älskad eller nära vän kan
skänka både trygghet och glädje, men kan även skapa känslor av oro och trötthet som kan tära på den
anhöriges kraft, ork och energi samt begränsa det

egna livsutrymmet. Därför är det av största vikt att
som anhörig med jämna mellanrum få ägna sig åt
något som ger påfyllning av just ork, lust och energi.
Att också finna en social gemenskap där man kan
lufta sina erfarenheter och få gensvar från någon
som förstår, kan innebära att vardagslivet känns lättare och inte lika krävande. Små andrum kan innebära att färgskalan i ens liv förändras radikalt.
Anhörigstödet i Simrishamns kommun är alltid
individuellt utformat efter dina behov och den livssituation som du befinner dig i.
Nya deltagare sökes till vårens anhörigträffar.
Välkomna att kontakta anhörigkonsulenten för mer
information.
Kommunens frivilligverksamhet söker dig
som vill göra en insats för en medmänniska i
Simrishamns kommun. Frivilligverksamheten
finns till för att minska risken för isolering, öka
den meningsfulla sociala gemenskapen hos ensamma, sjuka och äldre. Som frivillig får du in-

troduktion, information och stöd genom regelbundna träffar. Låter detta intressant, kontakta
då anhörigkonsulenten.
Programpunkter och tider för vårens anhörigcaféer är ännu inte klara, men håll utkik i dagens
”det händer” i Ystads allehanda samt här i Österlenmagasinet.
Demensteamet har anhörigcafé som riktar sig
till anhöriga vars närstående har en minnessjukdom. Nästa tid för detta café är fredagen den 24
januari kl. 13-15 på Bergengrenska centret, Stortorget 3, Simrishamn.
Önskar du få mer information om anhörigstöd
då kan du kontakta nedanstående:
• Linda Jacobson, anhörigkonsulent, 0414-81 91
65, linda.jacobson@simrishamn.se
• Mia Brantlid, Silviasyster, 0414 81 92 93,
mia.brantlid@simrishamn.se
• Elisabeth Hallberg, demenssjuksköterska,
0414-81 92 94, elisabeth.hallberg@simrishamn.se

• Ystad: Forum Ystad, Björnstjernegatan 10 A-C,
tisdag 18 mars kl. 18.00–20.30
• Tomelilla: Kommunhuset,
torsdag 29 april kl. 18.00–20.30

mässan är öppen kl. 11–15. UF-företagare från
sydöstra Skåne visar upp sina spännande företag
och tävlar om flera olika utmärkelser. Försäljning
av produkter, information om hur det är att vara
egen företagare och korta föredrag är andra inslag under dagen. Eleverna går på gymnasiet och
driver sina UF-företag parallellt med studierna.
Kom och passa på att träffa våra unga och ambitiösa UF-företagare här på mässan i Simrishamn –
framtidens entreprenörer och företagare!

Näringslivsnytt
Funderar du på att starta eget företag? Vårens
starta eget-information
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Inspirationsträffar är för dig som funderar på att
starta eget. Efter träffen kommer du att vara väl
förberedd inför en personlig rådgivning. Träffarna anordnas på följande platser:
• Simrishamn: Marint centrum, Varvsgatan 2,
tisdag 4 februari kl. 18–19
• Ystad: Forum Ystad, Björnstjernegatan 10 A-C,
tisdag 4 mars kl. 18–19
• Tomelilla: Kommunhuset,
tisdag 8 april kl. 18–19
Fördjupningsträffar: Här går vi igenom vad du ska
tänka på när du gör din affärsplan inför starten av
ditt företag. Träffarna anordnas på följande platser:
• Simrishamn: Marint centrum, Varvsgatan 4,
tisdag 25 februari kl. 18.00–20.30

Inspirations- och fördjupningsträffarna är kostnadsfria. Fika ingår. Anmäl dig på ystad@nyforetagarcentrum.se. Om du får förhinder att delta är
vi tacksamma för besked.
Nyföretagarcentrum i Simrishamn finns på
Marint centrum. Mer information om Nyföretagarcentrum Ystad-Österlenregionen och om rådgivning till nyföretagare finns på www.nyforetagarcentrum.se/ystad.
Företagsmässa för unga företagare 8 februari
Lördagen den 8 februari hålls den årliga regionala UF-mässan, Ung Företagssamhet, i Simrishamn. Platsen är Skeppet på Marint centrum och

Högt nyföretagande 2013
Under 2013 registrerades 153 nya företag i Simrishamns kommun. Samtidigt gick bara fem företag i konkurs. Detta visar aktuella siffror från
upplysningsföretaget UC. Det höga nyföretagandet gör att Simrishamns kommun hamnar på åttonde plats bland Sveriges 290 kommuner i
SCB:s nyföretagarstatistik!

Kulturkullerbyttan
startar

Nova Academy

Nova Sports
Sports är ett samhällsprogram som samarbetar med Malmö FF och därför håller högsta kvalitet på träningar och instruktörer.
Utbildningen ger dig extra tid i fotbollskurserna och kan därför erbjuda den bästa fotbollen på schemat varje dag. Samtidigt får
du behörighet att läsa vidare på de flesta utbildningar på universitet och högskola. Våra
tränare är professionellt utbildade fotbollsinstruktörer och flera gånger per termin
gästtränar vi även hos MFF i Malmö. En nyhet för Nova Sports är att SM-guldmedaljören och MFF:s akademitränare Andreas
Yngvesson kommer att vara en av Novas fotbollsinstruktörer. Andreas har spelat 144
allsvenska matcher och har erfarenhet av
fotboll på toppnivå. Han blir Nova Academys främsta länk till MFF då han tränar våra elever på planen flera pass i veckan.
Nova Performing Arts
Performing Arts är ett estetiskt program som
erbjuder dig sång, dans och teater varje dag.
Utbildningen ger dig behörighet att läsa vida-

re till de flesta utbildningar på universitet och
högskola. Utöver gedigen grundträning är du
med och sätter upp riktiga produktioner och
föreställningar. Våra lärare hjälper dig att nå
dina mål och tränar dig även i personlig utstrålning och självförtroende. Nova Performing Arts samarbetar med några av Sveriges
främsta artister och proffs inom musik, dans
och teater. Vi garanterar dig även individuella
sånglektioner under hela din utbildning.

Kulturkullerbyttan är en serie barn- och familjeföreställningar som arrangeras av Musik i Syd, Simrishamns
kommun, Simrishamns Riksteaterförening och Mellby
Atelier samt med stöd av Ystads Allehanda.

Nova Digital Design
Digital Design är ett samhällsprogram med
kreativ profil. Detta är utbildningen för dig
oavsett om du vill fördjupa dig i avancerad
design som app- och spelutveckling eller i
mer traditionella samhällsområden som journalistik, film eller bildskapande. Du får en
bred behörighet för vidare studier samtidigt
som du får vara kreativ varje dag. Nyheter för
Nova Digital Design är att vi erbjuder dig
professionell programvara som Maya, Unity
Game Engine och Photoshop. Samma program som använts vid skapandet av spel och
filmer som Avatar, Game of Thrones, Halo 4
och Call of Duty. Naturligtvis får alla elever
på Nova en laptop, men eleverna på Digital
Design klarar sig inte utan en MacBook Pro.

Söndag 2 februari kl. 14 på Galleri Valfisken – ”Godnatt
min skatt” med Teater Tre
Hur gör man när man sover? Vem nattar vem och hur?
Finns vännen kvar när man vaknar? Stjärnor tänds och
drömmar föds. Vem blir förvånad att kuddar och täcken
är stoppade med humor, allvar, vardag och överraskningar? En rolig parodi på alltmer jäktade föräldrar som
släcker ljuset för femtielfte gången…
Målgrupp: Barn 2–4 år. Föreställningens längd: 30 minuter. Biljetter: 50:-, Bokvaruhuset i Simrishamn, telefon
0414-102 50. Scenpass Sverige gäller för detta arrangemang. Först till kvarn!

Kom ihåg att söka till Nova Academys utbildningar senast den 15 februari.

Välkommen till våren
på Kulturskolan!
Kulturskolan i Simrishamn har mycket att
erbjuda: instrumentundervisning, kör, foto,
dans, konst och teater!
Instrument
Vårterminen startade för instrumentelever
samtidigt med den ordinarie skolan. Nyanmälningar tas emot efter hand.
Övriga kurser
Vi öppnar för nya elever till vårens kurser
(reservation för kö)! Skicka ett mail och
meddela intresse, så hör vi av oss med mer
information. Vill du anmäla direkt finns
anmälningsblankett att skriva ut på simrishamn.se.
kör
Körerna övar på Kulturskolan i två eller tre
åldersgrupper. Start i februari.

Kalendarium

dans
Dans för 4–6-åringar. Kursen ges i S:t Olof
men är så klart öppen för alla barn i kommunen. Tisdagar kl. 16.30–17.10. Start i
februari.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det
betyder att vem som vill får komma och lyssna. Allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund före kommunstyrelsens sammanträden.

konstverkstad
Workshop på Tjörnedalagården under våren. Maila eller ring om du vill ha mer
information när vi bokat datum.

Januari
16 Samhällsbyggnadsnämnd
22 Kommunstyrelsens arbetsutskott

drama/teater
Ny grupp startar i februari. Maila eller ring
om du är intresserad.
Mer information om Kulturskolan KPE
finns på simrishamn.se/kulturskolan samt
Kulturskolan & Kulturgarantin på Facebook. E-postadress: kulturskolan@simrishamn.se, telefon 0414-81 96 01.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Februari
4 Socialnämnd
11 Socialnämndens individ- och familjeutskott
12 Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

foto
Fotokursen är för dig mellan 12 och 15 år.
Onsdagar kl. 17.30–18.50 på Kulturskolan.
Start i februari.

Ansvarig utgivare: Anna Thott

13 Kultur- och fritidsnämnd

Nästa kommuninformation kommer 13 februari 2014

Redaktör: Jan-Erik Zandersson, tfn: 0414-81 90 00, fax: 0414-81 97 00
E-post: jan-erik.zandersson@simrishamn.se

simrishamn.se
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Nova Academy är Simrishamns nya kommunala gymnasieskola för de högskoleförberedande programmen. Nova erbjuder tre
utbildningar: Digital Design, Performing
Arts och Sports.

