Lägst andel
behöriga
lärare i Skåne

Matrundan
satsar under
hela maj
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Kändisar tycker
till om vett
6–7
och etikett

Slappheten
kryper allt
längre ner i
åldrarna
Elin Wrethov
om framtida
generationers
yrkesval. 2

Värmepumpar
RING för fritt hembesök!

RENGÖR
PUMPEN!

0411-561400
info@citcop.se

OZON tar bort
lukt/virus/bakterier
Hyr 200:-/dag eller
köp aggregat fr.2 455:-

SKÅNES STÖRSTA
GRATISTIDNING
VECKA 19 · MAJ 2021

Sjöbo-Tomelilla-Simrishamn

En gratistidning från Sydsvenskan

FOTO: CECILIA LINDBERG

Sökes: kvinnliga företagare
KvinNet är ett nätverk för företagsamma kvinnor i Sjöbo med omnejd.
Ordförande Carina Jönsson vill se nätverket växa och välkomnar fler
till föreningen. ”Vi vill bli dubbelt så många, minst”, säger hon. 4

Hyr extra utrymme!
Tel 0411-21 10 07, www.forradshuset.com

Lasses Däck &

Bilservice

Vi utför service och
reparationer på de
flesta bilmärken.

Beställ trädgårdsmaterial i storsäck via
vår nya hemsida - nilssonloow.se
Klicka på sten & trädgård

Lediga lokaler
för uthyrning!

digitalservicebok.com
Ring eller maila för kostnadsförslag
Monterar även däck du själv köpt!

Ring för mer information

Södergatan 7F, Sjöbo • 0416-58 13 65

010-188 22 02

lassesdackochservice@hotmail.se • lassesdackochservice.se

christina@interlift.se

(Gamla Bruksområdet)

info@nilssonloow.se
eller ring
0707-61 52 55

Gilla oss på facebook

Vi riktar oss både till privat och företagskunder.
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SJÖBO-TOMELILLA-SIMRISHAMN

Sjöbo/Tomelilla/
Simrishamn

Fas 4 – här kan
du få vaccin
● Nu

Tomelilla

Hallamölla och
Fyledalen ska
platsutvecklas
● Hallamölla och Fyledalen

är två platser som lockat extra många besökare under
pandemin. Nu har kommunen beviljats 1 miljon kronor av Tillväxtverket för att
utveckla de båda områdena
på ett hållbart sätt.
Tanken är också ta fram
en metod för platsutveckling som kan användas på
andra platser med liknande
förutsättningar.
Projektet genomförs i
samverkan med Länsstyrelsen Skåne, markägare Högestad & Christinehof och
Albo härads hembygdsförening, samt med boende i
områdena.
Nu ska en projektledare
rekryteras och man hoppas
komma igång med arbetet
så snart som möjligt.
Tomelilla

Biblioteket har
öppet igen
● Många

andra bibliotek
i sydost har under våren
öppnat igen efter att ha hållit stängt på grund av coronapandemin. Men Tomelilla bibliotek har varit stängt
ända tills nyligen. Häromveckan meddelades dock
att biblioteket är öppet
igen från den 10 maj. Dock
är antalet besökare begränsat till 20 personer åt gången. För öppettider, se tomelilla.se. Tomelilla konsthall
planerar att öppna igen den
18 maj.

TIPSA OSS!
● Har du en historia att

berätta? Tipsa oss på:
nyhetsdesk@
lokaltidningen.se

Bara hälften av lärarna
i Sjöbo har behörighet
Sjöbo
I snitt ligger lärarbehörigheten i landets skolor
på 70 procent enligt statistik som Lärarförbundet tagit fram. I Skåne
är Sjöbo kommun sämst
i klassen: här är bara
drygt hälften av lärarna
behöriga. Men utvecklingen håller på att vända, menar skolchefen.
Att skolorna i Sjöbo har
svårt att hitta tillräckligt
med behörig personal är
ingen nyhet – under flera
år har skolledning, fack och
politiker arbetat med att få
till en vändning. Men än
syns inga resultat i statistiken: i senaste mätningen
minskade andelen behöriga lärare i kommunen med
6,6 procentenheter.
Som ett led i att förbättra
siffrorna och stärka organisationen genomfördes i
höstas en rockad som innebär att alla kommunens
högstadielever samlas på
Färsingaskolan.
Per-Olof Wigsén, som till-

trädde som ny skolchef för
drygt ett år sedan, menar
att det redan fått effekt.
– Den låga behörighets-

graden är anmärkningsvärd och en utmaning som
vi har jobbat metodiskt
med. En del är att vi har
samlat högstadieeleverna
på Färsingaskolan. Det gör
att vi kan erbjuda fler hela
tjänster och presentera en
organisation som är mer
attraktiv, säger han.
Enligt skolchefen har sko-

lan under året gjort flera
rekryteringar som gör att
man på Färsingaskolan lyft
statistiken. Och mer är att
vänta.
– Med ytterligare rekryteringar som vi gjort kommer
vi upp i 74 procents behöriga lärare på skolan, så det
är en gynnsam utveckling
och glädjande att vi inte
bara rekryterar behöriga
lärare utan också mycket
kompetenta lärare. Jag ser
ganska ljust på framtiden,
säger Per-Olof Wigsén.
Lärarförbundet, som beställt statistiken av SCB,
menar att lönesättning är
en nyckel till att öka attraktionskraften.
På lokal nivå tycker Helene

Olofsson, ordförande i Lärarförbundet i Sjöbo och
även lärare, att man lyckats

lyfta Sjöbolärarnas löner de
senaste åren.
– I år är vi inte nöjda,
men tidigare har vi legat i
ganska bra nivå. Lönerna
är viktiga – det ska löna
sig att utbilda sig till lärare, men det är också viktigt
att vi tar hand om de anställda så att de orkar och
vill stanna kvar. Vi behöver
titta framåt: Vad kan locka
fler att utbilda sig till lärare? säger hon och nämner
arbetskläder för lärare i de
yngre årskurserna som ett
konkret exempel.

FAKTA

Andel behöriga lärare i de
sydostskånska kommunerna
Kommun
● Simrishamn
● Sjöbo
● Tomelilla
● Ystad

2020/21
68 %
51 %
75 %
73 %

förändring +/- (% enheter)
- 3,4
- 6,6
+ 5,3
- 6,0

Källa Skolverket/SCB

FAKTA
● Sedan 2020 är all skolrela-

Susan Melsen (M), ordfö-

rande i familjenämnden
med ansvar för kommunens grundskolor sätter
också sitt hopp till den nya
versionen av Färsingaskolan och påpekar att fler rekryteringar är på gång.
– Nu gäller det att den
nya organisationen ska sätta sig. Sedan deltar vi också i olika program där obehöriga lärare kan skaffa sig
behörighet.
Hon nämner hög omsättning på skolledare de
senaste åren som en negativ faktor.
– Att vi inte har tillräckligt med behöriga lärare är

2019/20
71 %
58 %
70 %
79 %
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är det klart var alla
mellan 18 och 59 år ska
vaccineras i Skåne. Totalt
finns 56 vaccinationsställen för fas 4. Varje kommun
får minst ett vaccinationsställe.
– Det här gör det möjligt att ha en hög vaccinationstakt när vi inte behöver lägga ned så mycket tid
och resurser på att dela upp
vaccinationsleveranserna i
så många små delar, säger
Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne i ett pressmeddelande.
Sjöbo får ett vaccinationsställe på Tunagatan 1
C, före detta Tuna Busland.
I Tomelilla erbjuds vaccinationer på Apotek Hjärtat
på Centralgatan 1. I Simrishamn blir det Apotek
Hjärtat på Christian Barnekowsgatan som upplåts
för vaccinationer.
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Skolchefen Per-Olof Wigsén
menar att Sjöbo är på väg
upp när det gäller andelen
behöriga lärare.

negativt, men omsättningen på lärare är kanske det
som är mest negativt för
eleverna. Jag tror att både
lärarbehörigheten och omsättningen har betydelse
för måluppfyllelsen, säger
Susan Melsen.

terad statistik sekretessbelagd hos Skolverket på annat än riksnivå. Men via SCB
har Lärarförbundet fått uppgifter om lärarbehörighet
för läsåret 2020/21 i landets
kommuner. Dock har uppgifterna tagits ut något tidigare än vad Skolverket brukar
göra. Därför flaggar Lärarförbundet för att förändringar mellan läsåren 2019/20
och 2020/21 ska tolkas med
viss försiktighet, särskilt i
mindre kommuner.
● Av kommunerna i Skåne
har Vellinge störst andel behöriga lärare, 81 procent,
och Sjöbo lägst med 51 procent.

Cecilia Lindberg
cecilia.lindberg@lokaltidningen.se

Nätverk vill lyfta företagsamma kvinnor

”

Sjöbo
Egenföretagaren Carina
Jönsson jobbar med att
lyfta och utveckla andra
företag. Som ordförande i KvinNet vill hon verka för fler samarbeten
mellan kvinnor som driver eget i Sjöbotrakten.
Efter ett par decennier
inom storföretaget American Express valde Carina
Jönsson för några år sedan
att starta eget för att kunna
jobba mer lokalt och bli sin
egen chef.
– Jag har jobbat med ledarskapsutveckling tog
med mig allt som jag lärt
mig under åren inom American Express. Det var en
fantastisk tid men det var
dags att göra något annat,
säger hon.
Som egenföretagare på
landsbygden upptäckte Carina Jönsson hur viktigt det
är med nätverk och började
engagera sig i den lokala organisationen KvinNet.
Föreningen vänder sig
till alla som definierar sig
som företagsamma kvinnor och är till för att dela
erfarenheter och kunskap
samt att vara en länk till
nya samarbeten.

Många har fått
ställa om och
det har kommit
många frågor
exempelvis om
hur man startar
webbshop och
liknande.

Husargården, där vi träffar Carina Jönsson, är en av många platser där föreningen arrangerar sina fysiska event.
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Sedan 2018 är Carina
Jönsson ordförande. Det
senaste året har varit annorlunda för verksamheten, men samtidigt viktigt
då föreningen fyllt behov
som uppstått under coronapandemin.
– Vi har erbjudit olika föreläsningar och utbildningar om digital omställning.
Många har fått ställa om
och det har kommit många
frågor exempelvis om hur
man startar webbshop och
liknande.

Inom föreningen finns
företagarkvinnor inom områden med stor spännvidd.
– Det finns de som driver
bed and breakfast, butiker,
arbetar med sömnad, med
textredigering och med
webbdesign. Det är bara
några exempel, det är väldigt spritt. Vi är ett 30-tal
i dag, men vill bli dubbelt så
många, minst.
Carina hänvisar till att
det under de senaste åren
startats många nya företag

i Sjöbo och hon tror att det
är en trend som kommer att
hålla i sig. Även om Sjöbo
är en utbredd pendlarkommun på grund av sitt läge,
tror hon att allt fler kommer att se fördelarna med
att arbeta där man bor. Då
gäller det att hitta sammanhang och nätverk, menar hon.
– Vi har allt vi behöver
här – det gäller bara att
höja blicken, det finns människor med stor kompetens
här, de sitter inte bara i dyra

lokaler i de större städerna,
säger Carina Jönsson.
Nästa stora event som
KvinNet arrangerar är en
debatt där lokalpolitikens
kvinnliga företrädare bjuds
in. I år hålls den digitalt den
25 augusti, så att alla intresserade kan deltaga.
– Det är ju val nästa år
och det blir intressant att
höra om politiska ställningstaganden som kan
påverka näringslivet.
Cecilia Lindberg

