EssInfo

Allmän information från Essunga kommun • www.essunga.se
• APRIL MAJ 2014

Gör din röst hörd den 25 maj!
Söndagen den 25 maj är det val till
Europaparlamentet.
Kommunfullmäktige i Essunga har beslutat att i
samband med detta val också ha en
rådgivande folkomröstning om Nossebrobadets framtid (se vidare information nedan). Detta är en stor fråga
för Essunga kommun och det skall bli
intressant att se vad ni kommuninvå-

nare har för uppfattning i frågan och
också hur stort valdeltagandet blir.
Den 5-6 april genomförde kommunen en Leva Bo-mässa i samverkan
med Sparbanken Skaraborg och Nossebro Energi. Jag vill tacka utställare,
besökare och alla som hjälpte till så
att mässan kunde genomföras på ett
bra sätt. Vi kommer inom kort att

Evenemangskalendern

göra en utvärdering av arrangemanget så att
vi framöver kan bli
ännu bättre.
Jag vill till sist passa på att tacka
AM Alströmer som under flera års tid
ansvarat för Essinfo.
Kjell Karlsson, kommunchef

Barnomsorgen växer i kommunen
Det byggs inom barnomsorgen som
aldrig förr för att möta den ökade
efterfrågan. Under det senaste decenniet har antalet platser ökat
med över femtio. Det har dessutom
anställts fler och kompetensen har
höjts.
Förskolan nya Dalagården i Främmestad är det senaste som färdigställdes
och invigdes i januari i år. Härnäst
väntas en fjärde avdelning på förskolan Ängen inne i centrala Nossebro
bli klar under nästa år. På planeringsstadiet är också ett nytt Godegården
i Fåglum.
– Dalagården var, liksom Godegården är, inhyrt i lägenheter som inte
är optimalt för vår verksamhet. När
det byggs nytt nu så blir det anpassat
efter en förskolas behov av till exempel större tamburer, fler toaletter och
kök med storköksdetaljer för högre
hygienkrav och smidiga arbetssätt,
berättar Berit Cerdier, förskolechef.
Det ökade trycket på platser beror
inte bara på antal barn som föds och
inflyttningar, utan även de mer generösare regelverk som finns gällande
barnomsorg under föräldraledighet
och arbetslöshet samt den allmänna
förskolan från tre års ålder.
För barn på landsbygden kan det
sociala umgänget med andra barn,
den pedagogiska stimulansen och
chansen till ett eget första nätverk
vara av stor vikt för föräldrarnas val.
Att jobba framåt och bli bättre är
en viktig bit inom barnomsorgen.
– Det är viktigt att barnen får vistas
i mindre barngrupper, vi delar bland
annat upp barnen i mindre lek- och
aktivitetsgrupper. Hälften kanske går
ut och den andra hälften är inne.

Av utrymmesskäl kommer vi inte längre att
publicera evenemangstipsen på denna sida.
Hela
evenemangskalendern finns på kommunens hemsida samt i
utskriven form på folkbiblioteket i Nossebro.
Du kan också få med
information om ett föreningsevenemang genom att anmäla detta
på www.essunga.se.

Retrolägenheten Andra Våningen
Onsdagar i samband med Nossebro Marknad kl 10–14.
Lördagar kl 11–13. Entré 20 kr. Under 12 år gratis.
För bokning av grupper Monica Galle 0707-89 29 79.
Mer info på www.essunga.se

Nossebro Lärcenter
Nu är det dags att anmäla sig till hösten kurser vid
Nossebro lärcenter. Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasienivå. Nytt för i höst är att vi
erbjuder datakurser på grundläggande nivå; Word,
Excel och Power Point. Sista dag för anmälan till
höstens kurser är 18 maj. Kontakta oss för mer information. SYV Gunnel Thonander: 0512-570 36,
gunnel.thonander@essunga.se eller Lena Holsendahl
0512-571 76, lena.holsendahl@essunga.se.
Barnomsorgen byggs ut för fullt nu. Bygger på sitt egna sätt gör barnen på kommunens förskolor.
Detta har visat sig vara mycket positivt. Vi strävar också mot att se varje
barns behov och kunna bemöta och
stödja, förklarar Berit Cerdier.
Det har också anställts fler med högre kompetens. Kommunen har tagit
ett beslut på att bara anställa personal
med utbildningsnivå förskolelärare.
– I dag har vi hela 80 procent som
är förskolelärare, vilket är mer än i
många städer. De barnskötare vi har
sedan innan är erfarna och mycket

kompetenta. Många har också åkt på
utbildningsdagar och en del har gått
Förskolelyftet, så vi är väldigt stolta
över vår personal. säger Berit Cerdier.
Personaltätheten inom barnomsorgen ligger på 3,2 personal per 20
barn, vilket är runt riksgenomsnittet.
– Vi som personal är oerhört glada
att politikerna satsat på förskolan i
vår kommun. Våra förskolelokaler är
nu fantastiskt fina, trygga och trivsamma, säger Berit Cerdier.

Faktaruta: Kostnader för byggnationerna
Nya Dalagården 12 miljoner kronor.
Ängen första etappen 9 miljoner kronor.
Ängen avdelning tre, 2,8 miljoner.
Ängen avdelning fyra beräknas till 3 miljoner.
Totalt finns det i kommunen nu fem förskolor; Dalagården, Ängen,
Stallaholm, Godegården och Jonslunds förskola, samt pedagogiska omsorgen Solåker och en dagbarnvårdare i Nossebro.

Nominera till Folkhälsopriset 2014
Folkhälsopriset på 1000 kronor delas ut den 6 juni i
samband med nationaldagsfirandet.
Mer information om priset och vilka kriterier som ska
uppfyllas finns på hemsidan under www.essunga.se/
Folkhalsa/Folkhalsopris.aspx
Förslaget måste vara inlämnat senast den 16 maj till:
Madelene Engvall, Folkhälsoplanerare, Essunga kommun, 465 82 Nossebro.

Friska kommunanställda
Essunga kommuns anställda kom
på 11:e plats i friskhet under 2013.
– Vi brukar ligga bra till, vi har
låg sjukfrånvaro. Att nu ha fått
placeringen elfte bästa av Sveriges
alla kommuner känns riktigt fint,
säger Ingrid Jessen, personalchef
i Essunga kommun.
Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som
varje år gör mätningar med hjälp av reglerade hälsobokslut från alla kommuner.
Orsaken till det positiva resultatet vid mätningen tror
inte Ingrid Jessen att det finns något enkelt svar på.
– Men kommunen satsar mycket på friskvård, vi jobbar med hälsofrämjande insatser och har ett bra rehabiliteringsarbete, säger hon.
– En annan viktig faktor är nog också trivseln. Trivs
man på sitt jobb brukar man ha mindre sjukfrånvaro.

Ansök om föreningsbidrag
Den 30 april är sista dagen för ansökan av föreningsbidrag. Blanketter finns att hämta på kommunens hemsida eller i kommunens växel.

Det händer på Biblioteket…
• Bokbytarbord på Biblioteket är en tradition i samband med 23 april, Världsbokdagen. Lämna in dina
egna lästa böcker, ljudböcker och dvd, och ta motsvarande av det som andra har lämnat in. Det finns ett
särskilt bord för barn- och ungdomsböcker. Bokbytarbordet finns på plats t o m den 2 maj!
• Vårens sista Forskarservice med VGN Släktforskarförening måndag 28 april kl.18-21. Alla hälsas välkomna,
såväl erfarna släktforskare som nybörjare!
• Var med i Kreativa Biblioteket – en utställning för
och av alla! Årets utställning äger rum 26-28 maj. Tänk
kreativitet som ledord och anmäl ditt bidrag senast den
12 maj! Kontaktperson är Rigmor Persson, 570 45, rigmor.persson@essunga.se.
Öppettider: Måndag-torsdag 9.20-15.10. Måndag,
tisdag, torsdag 16.00-19.00. Fredag 9.20-14.00

EU-val och folkomröstning den 25 maj
I samband med valet till Europaparlamentet den 25 maj hålls det
i Essunga kommun en rådgivande
folkomröstning om Nossebrobadet. Kommunfullmäktige tog beslut
om folkomröstningen den 31 mars
2014. Tanken är att den ska ge kommunfullmäktige vägledning inför
ett avgörande beslut.
Vallokaler och vallokalernas öppettider samt möjligheten till förtidsröstning och budröstning är
samma som i valet till Europaparlamentet. Du kan förtidsrösta på

kommunkontoret i Nossebro 7–25
maj; måndagar och torsdagar kl.
08.00–19.00, tisdagar, onsdagar och
fredagar kl. 08.00–16.30 samt lördag och söndag den 24–25 maj kl.
11.00–13.00. Glöm inte att ta med
legitimation när du ska rösta. Vid

förtidsröstning måste du även ha
med dig ditt röstkort.
Ring kommunens växel på 0512570 00 för att få kontaktuppgifter
till lokala politiker eller kontakta
Kjell Karlsson, kommunchef, på telefon 0512-570 25.
För praktiska frågor kring valet
kontaktar du valnämndens ordförande på 0739-66 28 54 eller ansvarig tjänsteman 0512-571 81. Mer
samlad information hittar du på
www.essunga.se/folkomrostning.
aspx.

Vård- och omsorgsprogram till Essunga
Till hösten startar en tre terminer lång
yrkesinriktad utbildning på gymnasienivå för vuxna. Kärnämnena är
exkluderade, den inriktar sig helt på
att relativt snabbt få fram kompetent
vårdpersonal för både inriktning äldreomsorg och funktionshinder. Det
finns en bra jobbprognos.
– Vi har ett enormt behov i kommunen. Inom fem år kommer cirka 25

personer att gå i pension, och inom
ytterligare fem år 25 till, det är nästan
en tredjedel av vår bemanning, berättar Bosse Svensson, förvaltningschef.
Upplägget är två och en halv dag
lärarledd undervisning i Nossebro,
och två dagars självstudier i veckan.
Till det tillkommer perioder av praktik. Det finns 15 platser och utbildningen sker i samarbete med Campus

KOMMANDE ESSINFO 2014: • 26 maj • 23 juni • 25 augusti • 22 september • 17 november • 15 december

Lidköping och är CSN-berättigad.
Mer information finns att läsa på
kommunens hemsida.
– Jag är glad och tacksam för att
kommunen vill satsa. Vi är måna
om att få bra och utbildad personal i
framtiden, säger Bosse Svensson.
Sista anmälningsdag till utbildningen är den 18 maj.

Reservation för ändringar

