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DENNA SIDA ÄR EN ANNONS

Information från:

STICKCAFÉ med föreläsning
Den skånska spedetröjan – 
konsten att förvalta ett kulturarv, 
med Inger Ohlsson.
Torsdag den12 okt, kl. 19.15
Vi bjuder på fika. Fri entré, men 
hämta gratisbiljetter på bibliote-
ket i förväg. 
Arr: Höörs bibliotek och MittSkå-
ne Hemslöjdsförening (tidigare 
Bosjökloster Hemslöjdsförening.)

FORSKARTURNÉN 
Hur sömnen påverkar minnet, 
med Per Davidson.
Tisdag den 17 okt. kl.18.00.
Fri entré. Hämta gratisbiljetter på 
Höörs bibliotek.
Arr: Höörs bibliotek och Lunds 
Universitet

AFTER DAGIS - kul för de små 
efter förskolan.
Musikgruppen SKROTs sago- 
allsång, med Anna och Martin.
Tisdag den 7 nov. kl.16.00
För barn 2–5 år. Obs! Begränsat 
antal platser. Hämta biljetter på 
biblioteket. 

HÖSTLOV PÅ BIBLIOTEKET
Läskigt Läslovsmys. 
Vi gör Läslovs troll, vi bokfikar och 
läser högt. 
Tisdag den 31 okt. kl. 14-15
För skollediga barn i åk.4 -6.
OBS! Begränsat antal platser. För-
anmälan till biblioteket fr. 23 okt.

Läskigt pyssel för åk 1- 6.  
Onsdag den 1 nov.  
Drop-in. Kom när du vill mellan 
klockan 10.30 och 12.00.

ÖPPETTIDER  
under Allhelgonahelgen:
Fredag den 3 nov. kl. 10–15 
Lördag den 4 nov: Stängt

Lekfullt lärande med robot på schemat

HÖÖRS BIBLIOTEK 
Friluftsvägen 13 
0413 - 281 03

Sedan den förste juli finns ett nytt studiebidrag att söka. 
Bidraget riktar sig till dig som är 25-56 år, har varit an-
mäld hos arbetsförmedlingen i minst sex månader och 
bara har en kort utbildning sedan tidigare.
På Vuxenutbildningen i Höör har du möjlighet att till 
exempel läsa till undersköterska eller barnskötare på 
distans. Vi köper också in utbildningar i Malmö och Lund, 
till exempel byggnadsnickare och VVS-montör.

För heltidsstudier är bidraget cirka 8500 kronor i månad-
en, med möjlighet till tillägg om du har barn under 18 år. 
Du kan få bidraget i upp till 50 veckor för heltidsstudier.

Låter det intressant? Kontakta Studie- och yrkesvägled-
aren på Vuxenutbildningen i Höör genom att ringa eller 
skicka ett mejl: 0413-283 16, chris.wigh@hoor.se.

Studiestartsstöd

Ny möjlighet för dig som vill 
ha en yrkesutbildning

Aktualisering av detaljplanen för 
området Bokehall-Bokeslund 
Syftet med ändringarna är att anpassa planen till modern 
standard för permanentbostäder, utan att förlora områdets 
naturnära karaktär.
Uppdateringen innebär inga förändringar av gränser, däremot 
ändras egenskapsbestämmelserna. Byggrätten föreslås till 
exempel öka från 140 kvm till maximalt 220 kvm.

Samrådsmöte: Onsdagen den 18 oktober, kl.18.00 Älvkullen, 
Älvgatan 2. Välkomna!

Samrådstiden är 10-31 oktober 2017. Synpunkter på försla-
get ska lämnas skriftligt senast den 31 oktober. Planhandling-
arna finns på kommunhuset och på kommunens hemsida.

Anhörigstöd 

Nu har du möjlighet att delta i ett anhörigprogram. 
Programmet har fokus på dig och ditt välbefinnande.  
Det är uppdelat på sex träffar och helt kostnadsfritt
Kontakta Timo Widell, timo.widell@hoor.se, 0413-
284 25, om du vill anmäla dig eller veta mer. 
Mer information finns också på vår hemsida:  
www.hoor.se

för dig som är anhörig till någon som har eller 
har haft ett missbruk eller beroende

Hur ska ska vi få den att gå till rätt ruta? Eleverna i årskurs 2 tar de första stegen i programmering med 
hjälp av Blue-bot, en liten robot som kan åka framåt, bakåt och svänga. 

Trygghetsundersökning 2017
Under september och oktober genomför Höörs kommun en 
trygghetsmätning i samarbete med Polisen. Syftet är att ta 
reda på hur kommuninvånarna upplever tryggheten i Höör.

Enkäten skickas ut till 600 slumpvis utvalda medborgare över 
16 år. Om du fått enkäten hoppas vi att du vill delta.

Årlig undersökning
Trygghetsmätningen genomförs varje år. Resultatet av un-
dersökningen är en viktig del i planeringen av Polisens och 
kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete. Enkäten bidrar också till att kartlägga behovet av olika 
insatser.

Presenteras i januari
Årets resultat kommer att sammanställas och redovisas i 
januari 2018. Resultatet av förra årets enkät visar att det sam-
mantaget är ganska gott ställt med tryggheten i Höör. Sämst 
värden får svarskategorin utomhusstörning, där det framförallt 
är buskörning som upplevs som störande.

Nyfikenhet och förväntan 
sprider sig i klassrummet 
när eleverna i årskurs 2 
kommer in från rasten. 
Björn Wassholm är en av 
kommunens IKT-pedagoger. 
Idag är han på besök på 
Sätoftaskolan för en lektion i 
programmering.

Problemlösning
Det kan låta avancerat, men 
de första stegen handlar om 
att träna problemlösning 
och abstrakt tänkande på ett 
lekfullt sätt.

Knappar på ryggen
Till sin hjälp har Björn en 
liten robot med knappar på 
ryggen. Den går att program-
mera för att gå framåt, bakåt 
eller svänga, ett steg i taget.

Skattjakt
Uppdraget är en skattjakt 
och skattkartan är ett papper 
med stora rutor. Eleverna ska 
få roboten att röra sig från 
startrutan till den ruta där 
skatten finns. Det kräver lo-
gik, planering och samarbete. 

– Det handlar mycket om 
att inte ge eleverna färdiga 
lösningar, istället ger vi dem 
ett problem och ökar sedan 
svårighetsgraden, säger 
Björn Wassholm.

Robotlektionen är ett exem-
pel på hur skolan redan nu 
testar och förbereder sig för 
att möta kraven i den nya 
läroplanen.

Stärkt digital kompetens 
Den 1 juli 2018 träder en ny läroplan i kraft, med ett tyd-
ligare fokus på att ge elever det regeringen kallar digital 
kompetens. Syftet är att rusta eleverna för att fungera som 
medborgare i ett allt mer digitaliserat samhälle. I den nya 
läroplanen införs därför programmering som ett tydligt 
inslag i flera olika ämnen i grundskolan.

IKT står för informations- och kommunikationsteknik.


