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Kraftfullt i Hofors

Hofors bäst i Bergslagen
Gabriel sover gott på förskolan – hela natten
Förskoleavdelningarna Månen och Solen i Hofors är så kallade nattis – öppet
kvällar, nätter och helger.
– 70 procent av LO-kollektivet jobbar på obekväma arbetstider, det är
inte alla som har möjlighet att lösa omsorgen på annat sätt och det ska de inte
ha dåligt samvete för, säger Annika
Lindén, barnskötare med många års
erfarenhet.
Solen och Månen är syskonavdelningar på
Granvägen i Hofors. På Månen går barn mellan ett och tre år, på Solen de äldre barnen upp
till tolv år.
Gabriel, två år, lämnas på sena eftermiddagen när mamma ska till jobbet. Där jobbar hon
fram till klockan 22 på kvällen. Men Gabriel
han vill ofta lägga sig vid halv åtta-tiden. I
tryggt sällskap med fröknarna och andra barn
har de mysigt på kvällen innan det är dags att
krypa ned i sängen, krama om de egna gosedjuren, läsa en saga och somna gott för natten.
Annika eller hennes nattkollega Vivianne,
finns till hands om något barn skulle behöva
gå på toaletten eller få tröst om natten.

förskolan så jag kan säga att vi kan erbjuda en
mycket bra, stimulerande och trygg verksamhet
för alla barn här på Solen och Månen. Vi känner
också politikernas stöd i ryggen.

Bästa läge

På Granvägen har Solen och Månen bästa läget - nära skogen, idrottshallen, simhallen och
biblioteket. På helger gör man utflykter eller
besöker evenemang i centrum.
– I vinter planerar vi en utflykt där vi ska åka
snöscooter och grilla korv, det tror jag barnen
kommer att uppskatta, skrattar Annika.
Förskoleavdelningarna Solen och Månen bedriver dagtid en väl fungerande pedagogisk
verksamhet med tala, läsa och skriva som fokusområden, något som även genomsyrar hela
kommunens förskole- och skolverksamhet.
Förskolan är även miljöcertifierad enligt Grön
Flagg - en miljöutmärkelse anpassad för skola
och förskola. Den gröna flaggan är det synliga
beviset på att man i den dagliga verksamheten
prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete och
verkar för en hållbar utveckling. Förskolorna
Solen och Månen fokuserar just nu på hälsa och
livsstil inom ramen för certifieringen.

Lugn överlämning

Dags för välling
innan läggdags
på nattis.
Tvååriga
Gabriel räcker
vispen till barnskötare Annika
Lindén så att det
blir ordentligt
gjort.

En god förskola är prioriterat i Hofors kommun.
– Att kunna erbjuda förskoleverksamhet även
nattetid och dagtid helger är en förutsättning i
Hofors där många jobbar inom stålindustrin,
vården, restaurangbranschen eller på bensinstationer. Faktum är att dessa barn ofta har mer
vakentid tillsammans med sina föräldrar än
andra barn på förskola. Dessutom är överlämnandet mycket avslappnat på kvällen, det är ofta
föräldrarna stannar en liten stund och dricker
kaffe med oss. Jag har jobbat så länge inom

Fakta:
Kvalitetsnätverket i Bergslagen har i hösten följt upp den kvalitetsmätning som
gjordes 2001. Där konstateras att föräldrarna i Hofors ger barnomsorgen mycket
höga betyg. 98 procent var nöjda med det
bemötandet de fick. 99 procent var nöjda
med flexibiliteten i verksamheten. Kommunens förskoleverksamhet har högst
andel förskolelärare och den näst högsta
personaltätheten av alla undersökta kommuner i Bergslagen.

En bra start ut i livet

Vid Björkhagsskolan i Hofors
söker studenterna oftare vidare till högskolestudier än genomsnittet för gymnasieelever
i Sverige.
– Vi har ett nära och engagerat samarbete mellan elever
och lärare, det är en av de avgörande faktorerna för de fina
studieresultaten, säger rektor
Mats Berglund.
Mats sökte sig från Sandviken till
Hofors hösten 2004.
– Gymnasieskolan i Hofors har ett
välförtjänt gott rykte. Jag lockades
av Björkhagsskolans radikala pedagogik där vi jobbar individinriktat
och projektstyrt med relativt små
undervisningsgrupper i en mycket
trivsam arbetsmiljö.
Förutom att eleverna ges nära tillträde till lärarnas kompetens och erfarenhet för utbildning och handledning har alla elever dessutom egna
arbetsplatser på skolan.
– Eleverna blir väl förberedda för
såväl arbetslivet som vidare studier.
Lärarlagets positiva attityd generar
en god dos självförtroende hos våra
studenter. Ungdomarna får efter behov både stöd och inspiration av lärarna vilket ger motivation att lära.

Attraktivare industriprogram

Förra året investerade Björkhagsskolan två miljoner kronor i industriprogrammet – de för utbildningen anpassade lokalerna på Böle
industriområde utökades med 300
kvadratmeter.
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– Med nya teorisalar, samlingsrum och arbetsplatser med hög datortäthet för eleverna visar vi att vi
satsar på Industriskolan. Eleverna
utbildas till problemlösande, självgående och moderna industriarbetare med goda teoretiska och praktiska färdigheter.
Alla elever på Industriskolan erbjuds truckkort och traversutbildning inom ramen för kursutbudet
samt 10 000 kronor att användas för
personbilskörkort.
– I vår moderna industriutbildning inkluderas även läsning av
skönlitteratur, matlagning och livskunskap i utbildningen. Framtidens
arbetsgivare kommer att efterfråga
människor som också kan vårda sig
och sin kropp därför har vi ett hälsoperspektiv på skolan.
De som tar studenten från Industriskolan ska vara mycket attraktiva på arbetsmarknaden.
Satsningen på Industriskolan görs
i samarbete med industriföretagen
Bäckströms Mekaniska, Midroc
Metalock, Ovako och SKF Couplings.

EQUAL

Björkhagsskolan har även kommit
långt i arbetet för jämställdhet inom
ramen för EQUAL, ett projekt som
ingår i EU:s strategi för att pröva
nya sätt att motverka diskriminering och ojämlikhet i arbetslivet och
på arbetsmarknaden.
– Vi jobbar mycket aktivt mot
tydligt uppsatta mål. Fyra lärare
arbetar vardera 20 procent med förändringsarbetet och fungerar som

inspiratörer och motorer för oss andra. Vi, alla andra, har uppdraget att
utveckla oss själva och verksamheten, förklarar Mats.
Med utgångspunkt från jämställdhets- och skollagen samt en personalenkät har gymnasieskolan satt tretton mål som bland annat stipulerar
frånvaro av sexuella trakasserier, att
familjeliv och arbetsliv ska kunna
kombineras, att jämn könsfördelning av personal och elever på varje
program ska eftersträvas och att alla
elever ska kunna påverka skolans
arbetssätt och innehåll.

Fakta:
Inom Björkhagsskolan finns tre
olika verksamheter; gymnasieskola, vuxenutbildningen och
högskoleutbildning på distans
via Telebild.
På skolan finns ca 275 elever
inom gymnasiet, ca 80 elever
inom olika vuxenutbildningar
och ca 50 personalanställda.
Gymnasiet erbjuder följande
utbildningar:
• Barn- och fritidsprogrammet
• Elprogrammet
• Handels – och administrationsprogrammet
• Industriprogrammet
• Individuella programmet
• Naturvetenskapliga program
met
• Samhällsvetenskapliga programmet

Det är lätt att trivas på Björkhagsskolan i Hofors där samverkan mellan
elever och lärare är i fokus och alla elever har egna arbetsplatser. Därför
ökar den ömsesidiga tilliten, trivseln och arbetsron och därmed studieresultaten och det blir helt enkelt lättare att lyckas med sin utbildning.

Hofors kommun vänligast i Sverige
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