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NYHETER
Innebandyläger på Bosön
SUH, Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott, driver innebandyprojektet ”Ge plats för tjejer”
som syftar till att få fler tjejer med utvecklingsstörning
att spela innebandy. Projektet har planerat in ett läger
lördag och söndag den 1516 september på Bosön.
De tjejer som är intresserade av att testa innebandy får
vara med på lägret och det
spelar ingen roll om man
har spelat innebandy eller
inte tidigare. Väsby IBK
samordnar resa mellan Väsby och Bosön för de som
vill åka med. Uppdaterad
information finns på http://
www.svenskalag.se/handikapp. Vid intresse eller frågor, kontakta Väsby IBK,
Mats Nummelin, e-post:
mats.nummelin@oracle.
com. Mobil: 070-261 14 45.

Vill samarbeta
Teknik-klassens årskurs 3 i
Vilunda gymnasium söker
inför detta år samarbetspartners i form av företag
som på ett eller annat sätt
arbetar med teknik- och
produktutveckling. Dock ej
tjänsteföretag. Kontakta
UVP om du är intresserad
info@uvp.se eller tel 08590 327 00.

Studerade värdegrund
med nallebjörnen Quintus
Vem är det? Jo, det är en
brun liten nallebjörn
som hittar på en massa
roliga saker. Quintus är
huvudﬁguren i ett läromedel som ska lära barnen att ta sunda beslut,
vara positiva och ta
ansvar. Läromedlet ingår
i ett utbildningsprogram
som heter Tillsammans
från Lions Quest och
utbildar lärare i värdegrundsfrågor.

LÄROMEDEL. Quintus är en liten nallebjörn som ska lära
barnen att ta sunda beslut
och uppträda schyst.

Häromveckan bjöd Lions Club i

Väsby på kurs. 18 förskollärare från tre förskolor i kommunen, Montessori förskolan
Pelikanen, förskolan Fantasia
och Borgen deltog. Lions
Quest Tillsammans-kurser
syftar till att vidareutbilda
lärare från förskolan och hela
grundskolan, inom området
barns värdegrund och relationer samt att säga nej till våld,
alkohol och droger.
Det var mycket lek och
skratt under dagen och kursledaren Lola Noaksson lotsade deltagarna med stor
entusiasm igenom läromed-

let. Efter kursensdagens slut
fick alla ta emot ett kursintyg. Alla var mycket nöjda
och kände att fler borde få
möjlighet att gå kursen.
Efter genomgången utbild-

ning använder lärarna dessa
kunskaper i sitt dagliga
arbete. I förskolan är temat
att lära genom lek och där
har Quintus en central roll.
Han berättar sagor och via
lekar vägleder han barnen att
ta riktiga beslut, att äta nyttigt, lära om kroppen, säga
snälla saker, att välja etc.

KURSINTYG. Efter genongången kurs ﬁck alla deltagare kursintyg av kursledaren Lola Noaksson.

LÄSAR

korrespondenten
Det handlar också om
samspel i grupp hur man är
med varandra även om man

är olika och hur man är när
man är en schyst kompis.
Många lärare i kommunen har genomgått en kurs
och arbetar idag med Tillsammans-programmet i sin
undervisning.
Lions Quest – Tillsammans är Lions långsiktiga

DirektPress är en kedja av lokaltidningar som idag ger ut 20 titlar från Sundsvall i norr,
Stockholm i söder och Göteborg i väster. Den sammanlagda upplagan är ca en miljon exemplar. I storstockholmsområdet ﬁnns tio DirektPresstidningar. Dessa täcker områdena Upplands
Väsby, Sollentuna, Skärholmen/Kungens kurva, norrförort, innerstaden samt närförort i söder.

satsning på barn och ungdomar i Sverige. Tillsammanskurserna erbjuder utbildning
för lärare, skolpersonal, föräldrar samt barn- och ungdomsledare. För mer information: www.lions-quest.se
Ulla Barthelson
Läsarkorrespondent

Swesafe är en av Sveriges ledande leverantörer
av säkerhetssystem och tjänster.
Vi har i dag 25 kontor, 300 anställda och
expanderar kraftigt. Sedan 2011 ingår Swesafe
i Assa Abloy som ett helägt dotterbolag.

TILL UPPSALA, ARLANDA-MÄRSTA SÖKER VI FLER

Larmtekniker
DirektPress Stockholm beﬁnner sig i ett starkt expansionsskede och söker:

Mediasäljare

Arbetsuppgifterna består av att installera, serva och driftsätta olika
marknadsledande säkerhetssystem. Vi söker dig som vill arbeta i ett expansivt företag och helst har en gedigen branscherfarenhet. Gärna med
några års erfarenhet av passagesystem och/eller inbrottslarm.

Vi söker ambitiösa säljare med starkt eget driv, hög ansvarskänsla och förmåga att skapa långsiktiga relationer. Tjänsten innebär att via telefon och
kundbesök bearbeta beﬁntlig kundlista samt ansvara för att utveckla nya
affärer. Våra framgångsfaktorer:

Viktigt att du har god social kompetens
och välutvecklad servicekänsla. Du skall
vara svensk medborgare och inneha
B-körkort. Kontroll kommer att ske via
Polisens brottsregister.

• Vi ger ut Stockholms enda riktigt lokala tidningar.

Tjänsten är heltid med fast månadslön
och personlig servicebil. Samtliga kontakter behandlas konﬁdentiellt.

• Vi arbetar strukturerat i säljstödssystem med kontinuerlig uppföljning
• Vi är resultatinriktade och försäljningsframgångarna ﬁras ordentligt.
• Vi är kreativa och ser möjligheter för våra kunder.
• Vi är ett bra prestigelöst team och erbjuder ett stimulerande arbete
med mycket goda utvecklingsmöjligheter för rätt person.
Heltidstjänst. Lönen är fast månadslön samt provision. Du kommer att
arbeta på något av våra kontor i Stockholmstrakten.
Vill du arbeta i en dynamisk organisation
med högt uppsatta mål skickar du in
din ansökan till mejladress:
johan.ramel@direktpress.se

Frågor besvaras av Mats Lindgren på telefon 018-56 90 06
eller e-post. Ansökan skickas till mats.lindgren@swesafe.se
Sista ansökningsdag är den 16 september. Tjänsterna kan dock tillsättas
tidigare.
Läs mer om Swesafe på www.swesafe.se
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