Notiser

KONTRAKTERAT JOURHEM
I MARKS KOMMUN
Ibland går det väldigt snabbt när ett barn eller ungdom akut behöver flytta till ett annat boende en tid. Det kan handla om att få
en sängplats och en trygg tillvaro för en begränsad tid innan man hittar en
annan lösning.
Marks kommun är i behov av ett (helst) djurfritt, kontrakterat jourhem.
Uppdraget som kontrakterat jourhem innebär att en vuxen är hemma på heltid med ett fast arvode, oavsett placering eller inte. När det blir en placering
utgår en omkostnad som skall täcka den unges kostnader.
Det är ett tätt samarbete mellan jourhemmet och socialtjänsten och ni
erbjuds kontinuerligt stöd och handledning.
Det finns många barn i Marks kommun som är i avsaknad av omsorg och
trygghet, vilket gör att dessa barn akut behöver komma till ett annat hem,
för kortare eller längre tid.
Hur ser det ut i er familj? Ni behövs!
Tveka inte att höra av er!

Digitaliseringen lyfter förskolan i Mark
Skolstart höstterminen 2017
Marks kommuns skolor startar tisdagen den
22 augusti.
Information om starttider och skolskjutsar
kommer i Markbladet samt på mark.se i vecka
33, den 16 augusti.

Skolkort till gymnasieelever
Elever på gymnasieskolan har rätt till ett busskort/skolkort om de har längre än sex kilometer till skolan.
Student på Marks Gymnasieskola eller någon av Borås Kommunala gymnasieskolor:
Ditt skolkort delas ut första skoldagen på
respektive skola.
Student på annan gymnasieskola:
Du ansöker om skolkort hos barn- och utbildningsförvaltningen. Information och blankett
för ansökan finns på mark.se/skolskjuts.

Familjehemssekreterare
Viveca Lind
0320-217912
viveca.lind@mark.se

Återvinningscentralen
flyttar!

Kajsa Waern
0320-217566
kajsa.waern@mark.se

Onsdag 16 augusti kl 9 öppnar den nya
återvinningscentralen på Skene Skog. Den nuvarande är öppen som vanligt under tisdagen
15/8, men störningar kan förekomma.

Marks kommun fixar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dina sopor. Detta kan DU
göra för att hjälpa till att skydda vår miljö:
Tänk på miljön när du väljer vad du
dricker. Kranvatten är bra miljöval!

Spola rätt! Kom ihåg att endast spola
ner kiss, bajs och toalettpapper.

Sortera dina sopor rätt! Ta hjälp av sorteringsguiden på mark.se/sorteradinasopor

Ps. Lördag 2 sep invigs den nya under lite
festligare former! Mer info kommer.

3D-skrivare, filmskapande och en
smittande teknikglädje – förskolan i
Marks kommun driver digitaliseringstrenden i Sjuhärad och är unika i sitt
slag i hela Sverige.
2015 sjösatte förskolan i kommunen en
vision om att med hjälp av dokumentationsverktyget Pluttra ta verksamheten
till en ny nivå. Nu, ungefär två år senare,
kan Anneli Andersson, verksamhetschef
för förskolan, och Maria Emanuelsson,
förskolechef och ansvarig för organisationen i Pluttra, konstatera att satsningen är en stor framgång.

Förskolan arbetar enligt Anneli
Andersson och Maria Emanuelsson väldigt medvetet med omvärldsanalyser, och vad barnen
kommer att möta i framtiden.

"Fantastiskt inspirerande"
Digitaliseringsvågen innebär nu att
barnen, på kommunens samtliga
29 förskolor, regelbundet arbetar
med allt från läsplattor, Pluttra
och projektorer, till filmskapande
med hjälp av så kallad greenscreen (ett rum klätt i grönt tyg som
möjliggör bland annat trickfilmning)

Pärlan i den tekniska kronan är
organisationens nya 3D PC och
3D-skrivare, en teknik som gör
satsningen i Mark unik.
- Det känns fantastiskt inspirerande att vi i Marks kommun, tack
vare ett gott samarbete med IT-enheten, har fått möjlighet att satsa
på detta, säger Maria.

- När vi började satte vi ett gemensamt
mål för att nå kvalitet i förskolans uppdrag inom uppföljning, utvärdering och
utveckling, och tack vare en bra organisation som gav förutsättning för ett
likvärdigt och genomgripande arbete i
förvaltningen är vi nu långt förbi att bara
använda Pluttra. Vi har lyft det kollegiala lärandet och skapat motivation och
en vi-känsla hos våra pedagoger.

Aktuella träffar - Frivilligverksamheten
Måndag 14 augusti
Skene, Järnvägsgatan: Finska gruppen kl 15.00
Sätila, Klockaregården: Högläsning kl 15.30

VECKANS MATSEDEL RÖNNÄNG
10/8-16/8

Fredag 18 augusti
Sätila, Klockaregården: Bingo kl 10.00

Torsdag
Kycklinggryta med kokt
potatis eller ris

Tisdag 22 augusti
Hyssna, Stomåker: Bingo kl 10.30

Potatis&köttfärsgratäng,
kokta grönsaker

Lediga jobb
Sök ett betydelsefullt arbete!
Marks kommun kommer att anställa över 200
medarbetare i år. Är du en av dem?
Just nu söker vi bland annat:
Arkitekter, byggnadsingenjörer och
lantmätare

www.mark.se/ledigajobb

Sommaröppet på biblioteken
till och med 13 augusti
Kinna bibliotek

Sätila bibliotek

måndag–torsdag
10.00–18.00

onsdag		
14.00–19.00

fredag		
10.00–16.00

Horreds bibliotek - Stängt för
renovering

lördag		
11.00–14.00

Bokbussen står vid Horreds
kyrka onsdagar
21/6 kl 13.50–14.40,

Skene bibliotek
måndag, onsdag
16.00–19.00

Ät upp maten, men släng det matavfall
som uppstår på rätt plats.
Alla lediga jobb hittar du på

VA/Avfall, www.mark.se, kundtjanst@mark.se, 0320-21 70 55

Och inte minst har barnen blivit
otroligt medvetna på att använda
den moderna tekniken, säger Maria Emanuelsson.

mark.se/ledigajobb

tisdag, torsdag
10.00–13.00
Fritsla bibliotek
torsdag		
14.00–19.00

Söndag
Kotlettrad med brunsås, kokt potatis och
grönsaker
Fiskrätt

Fredag
Morotssoppa, bärpaj
med vaniljsås

Måndag
Ugnsstekt falukorv med
potatismos

Korvgryta med kokt
potatis och grönsaker

Tisdag
Kasslergryta med kokt
potatis eller ris

Lördag
Stekt fisk med citronsås,
potatis & gröna ärtor
Kotlettrad, brunsås och
kokt potatis

Salami och pestopaj
Onsdag
Fisk exotiq, kokt potatis
och gröna ärtor
Kycklinggryta med koktpotatis, grönsaker

5/7 12/7 19/7 2/8 kl 10.00
–12.00
och 9/8 kl 15.20–16.10
Bokbussen står stilla - 24/6–7/8

mark.se/bibliotek

Dagens lunch med
salladsbuffé, måltidsdryck och kaffe, 49 kr.
Lunchöppet: 12.00–13.45 alla dagar

