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Välkommen på finsk-svenska filmkvällar
Under vintern och våren 2019 anordnar Upplands-Bro
kommun finsk-svenska filmkvällar.
Alla filmer har finskt tal och svensk textning. Fritt inträde.
Äkkilähtö – Off the map
Datum: Tisdagen 29 jan
Tid: 19.00, Florasalen i Bro
Tappajan näköinen mies – Med en mördares ansikte
Datum: Tisdagen 26 mars
Tid: 19.00, Florasalen i Bro
Olavi Virta - Olavi Virta, en oförglömlig röst
Datum: Tisdagen den 21 maj
Tid: 19.00, Plats: Florasalen i Bro
www.upplands-bro.se/evenemang

Connect – ett föräldrastödsprogram med
fokus på anknytning
Under drygt tio års tid har föräldrastödsprogrammet Connect
funnits i Sverige. Sedan hösten 2018 finns det även i Upplands-Bro
kommun.
Programmet syftar till att öka förståelsen och dialogen i familjen
och tar sin utgångspunkt i anknytningen mellan barn och föräldrar
eller andra personer som finns i barnets närhet.
Connect vänder sig till alla föräldrar med barn i åldrarna 7–12 år
och som bor i kommunen. Programmet vänder sig alla familjer
som har vanligt förekommande problem i vardagen; syskonbråk,
svårigheter att prata med varandra så den andra förstår, konflikter
mellan barn och vuxna eller helt enkelt att man är nyfiken på att
utveckla föräldraskapet och öka kommunikationen med barnet.
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Under hösten 2018 deltog tolv vuxna i Connect. Utvärderingen
som gjordes efter avslutat program visade på en hög nöjdhet och
att många kände att deras föräldraskap utvecklats.

Examensfest för nyutbildade barnskötare
Under 2018 har kommunen gjort en stor satsning på
att höja kompetensnivån bland kommunens anställda
barnskötare utan barnskötarutbildning.
Den 17 januari hade utbildningskontoret examensfest
med diplomutdelning och tal.

Programmet består av nio träffar som alla har ett eget tema. Först sker
en kort presentation av temat kopplat till forskning. Därefter håller
gruppledarna ett rollspel som belyser olika situationer och bemötande.
Gruppen diskuterar sedan tillsammans hur rollspelet upplevts och hur
man kunnar agera för att situationen upplevts annorlunda?
Det finns sex utbildade gruppledare för Connect i Upplands-Bro
kommun.
Alla utbildade arbetar inom kommunens verksamheter på olika sätt, till
exempel som familjebehandlare, kurator eller behandlare. Under tiden
som gruppens arbete pågår erbjuds barnpassning.
www.upplands-bro.se/connect2019

Intresset för barnskötarutbildningen har varit stort och
samtliga som ville, 40 barnskötare av de totalt 60 som
saknar utbildning, kunde erbjudas en plats på utbildningen.
Utbildningen är till stora delar webbaserad med undervisning
på distans, så medarbetarna har kunnat förena sina studier
med arbete i förskolan eller skolan under studietiden.
Medarbetarna har fått gå utbildningen på betald arbetstid.
Utbildningen har varit gynnsam för alla parter, där den
enskilde fått en gymnasieutbildning med möjlighet till
vidare studier och kommunen fått en gedigen kompetensutveckling bland medarbetarna.

Kommundirektör Maria Johansson
lämnar sitt uppdrag
Kommundirektör Maria Johansson och den politiska ledningen
i Upplands-Bro kommun har enats om att gå skilda vägar.
Maria Johansson lämnar tjänsten omgående och går mot nya utmaningar.
I avvaktan på att en ny kommundirektör rekryterats träder Karl
Öhlander, utvecklingschef in som tillförordnad kommundirektör.

www.upplands-bro.se/examensfest

www.upplands-bro.se/lamnaruppdrag

www.upplands-bro.se
Uppslaget vecka 6.indd 1

2019-01-30 14:46:54

