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Hjälp oss att utse
årets medarbetare,
chef och aktivitet i
Kävlinge kommun!
Tycker du att någon medarbetare eller chef
i kommunen har gjort ett extra bra jobb och
är värd att uppmärksammas? Eller vet du kanske någon aktivitet som genomförts under året
som förtjänar att lyftas särskilt? Nu är nomineringarna öppna för årets medarbetare, chef
och aktivitet.
Kommunen vill bli bättre på service och tillgänglighet
och en del i det arbetet är att ta tillvara på och lyfta
goda exempel i den kommunala organisationen. Fokus ligger på prioritering, planering och genomförande av service och tjänster till kommuninvånare.

Insamling av
trädgårdsavfall i
Löddeköpinge i vår

Du har möjlighet att lämna ditt
trädgårdsavfall under ett antal
söndagar i vår.
• 9 april
• 23 april
• 7 maj
• 21 maj

Årets medarbetare 2015: Charlotte Johansson, assistent på Ljungenskolan.

Bedömning och urval görs av en jury och vinnarna får
ett bidrag till kompetenshöjande insatser.

Tid: Klockan 9-15. Lastmaskin
finns tillgänglig från klockan 10.
Plats: Parkeringen vid den tillfälliga idrottshallen på Center
Syd-området utmed Lagervägen
(f. d. Smart Clubs parkering)

Läs mer och nominera goda exempel med motiveringar
senast den 30 april på kavlinge.se/nominera

Matskola för dig som är pensionär
och ovan i köket
Vill du lära dig enkla grunder i matlagning, veta
mer om hur maten påverkar vår kropp och
samtidigt knyta nya kontakter? Då är matskola
något för dig!
Vi träffas i Korsbackaskolans nyrenoverade hemkunskapskök i Kävlinge, där vi lagar och pratar mat, äter
och umgås.
När? 26-30 juni, klockan 9-12.
Kostnad: 340 kronor per person.
Sista anmälningsdag: den 26 maj.
För frågor och anmälan kontakta måltidsutvecklare
Elin Rigo.
Telefon: 046-280 40 17
E-post: elin.rigo@kavlinge.se

Vill du ha en fl gga
till nationaldagen?
I samband med fira det av Sveriges nationaldag 6 juni delar kommunen ut ett antal flaggor till
privatpersoner.
Du ansöker genom att ringa Kontakt Kävlinge på 046-73 90 00,
eller själv ladda ner en ansökan
från www.nationaldagen.se
Sista ansökningsdag är 3 april.

Stationsstadens förskola invigd!
Fredagen den 17 mars invigdes den helt nybyggda förskolan i Kävlinge med pompa och
ståt. Förskolan har plats för 144 barn på åtta
avdelningar och är inriktad mot naturvetenskap och teknik. Under invigningen serverades
det tårta och kaffe och på plats fanns även Pia
Almström, kommunstyrelsens ordförande, och
Camilla Mårtensen, bildningsnämndens ordförande, för att klippa bandet.
Fokus på utforskande pedagogik
Lärmiljöerna har utformats för att stödja den utforskande pedagogiken. Ambitionen är att de ska främja
barnens nyfikenhet och lust att lära samt inbjuda till
ett utforskande och undersökande arbetssätt.
På förskolan finns ateljéer för skapande verksamhet
och vattenverkstäder för utforskande. Förskolan har
tre olika torg: ett mattorg där alla barn mellan 3-5 år

Ingen klämdag 5 juni
Tänk på att måndagen den 5 juni
inte är en klämdag för elever i
kommunens skolor. Detta beror
på att kvoten för lovdagar i år redan är fylld.
Sinnestorget på Stationsstadens förskola.

äter sina måltider gemensamt, ett sinnestorg där barnen uppmuntras till att uppleva med alla sina sinnen
och ett sagotorg där barnen får möjlighet att utveckla
sin fantasi.

Ansvarig utgivare:
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Sveriges kvalitetskommun 2015–2017
– Ett kvitto på vårt
utvecklingsarbete.

