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Hjälp oss 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 någon aktivitet som genomförts under året som förtjänar att
lyftas särskilt? Välkommen att nominera årets medarbetare, chef och aktivitet.
Årets medarbetare, chef och aktivitet är en del i ar
betet att bli bättre på service och tillgänglighet ge
nom att tillvarata och lyfta goda exempel i den kom
munala organisationen. Fokus ligger på prioritering,
planering och genomförande av service och tjänster
till kommuninvånare. Bedömning och urval görs av en
jury och vinnarna får ett bidrag till kompetenshöjan
de insatser.
Läs mer och nominera goda exempel senast
den 15 april: kavlinge.se/nominera
Förra året blev Susanne Olsson, förskolechef, årets chef,
Guyla Pinter, byggnadsinspektör, årets medarbetare och
arrangemanget Min drömdag blev årets aktivitet.

Ansök till idrotts
akademin på
Korsbackaskolan
Drömmer du om att kombinera
studier med fotbollsdrömmar?
Till hösten startar en idrotts
akademi på Korsbackaskolan
med inriktning fotboll. Alla elever
i årskurs 6 kan söka till idrotts
akademin som till en början
innefattar 25 platser per årskull.
Ansökan om plats till prov
träningen den 19 mars kl. 13–15
på Högalids IP i Kävlinge.
De elever som sedan blir antag
na meddelas av Korsbackasko
lan efter uttagningsprocessen.
Ansökan finns under e-tjänst på
kavlinge.se.

Familjehuset i
Kävlinge öppnar igen

Torsdagen 1 mars öppnar den
öppna förskolan Familjehuset i
Kävlinge igen i sina nya lokaler.
De nya lokalerna är en modul på
parkeringen mellan tidigare lo
kaler på Arvidsborgsgården och
Emyhills förskola. Lokalerna är
så pass stora att verksamheten
kommer fungera som vanligt
och nya möjligheter finns, som
till exempel att ställa sina barn
vagnar under tak.

Sök sommarpraktik

Vi söker sommarpraktikanter (tidi
gare feriejobbare) inom flera olika
verksamheter, bland annat restau
rang, hemvård, arbete med personer
som har en funktionsnedsättning,
förskola, fritidshem och kulturskola.
Som sommarpraktikant blir du tim
anställd av oss och du får en handled
are under tiden du arbetar. Längden
varierar mellan 3–4 veckor beroen
de på vilken arbetsplats du är på.
Arbetstid på 6–8 timmar/dag.
Läs mer och ansök på kavlinge.se.
Sista ansökningsdag 18 mars.

Ansvarig utgivare:
Kommunikationsavdelningen, Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge
046-73 90 00 • www.kavlinge.se • kommunikation@kavlinge.se

Taggning av sopkärl
Foto: Sysav/Rune Foss

Är du 16–18 år, folkbokförd i Kävlinge kommun och vill prova på att arbeta inom kommunen?
Ta chansen att få arbetslivserfarenhet och tjäna dina egna pengar! Välkommen med din
ansökan senast 18 mars.

Nu pågår taggning av sopkärl
i Kävlinge kommun. Den kom
mer att pågå fram till sommaren
och utföras av Sysavs personal.
Taggningen innebär att en tagg
och en streckkod sätts fast på
kärlen. Står kärlen inte tillgäng
liga vid tomtgränsen kommer
Sysavs personal att behöva gå in
i trädgården för att kunna tagga
kärlen. Taggningen av kärl sker
vardagar mellan kl. 07–15. Perso
nalen har gula arbetskläder som
är märkta med Sysav.

