Burlövs
tidningen

Burlövs

kommun

Nr 1 | 2020

INFORMATION OCH NYHETER FRÅN DIN KOMMUN

Dags att söka
sommarjobb och
sommarpraktik

Boendestöd vad är det?
Robot och appar
förbättrar arbetsmiljön
för lokalvårdare
Spaden i marken
för nya badet

Kent Nilsson och
Arlövsrevyn tackar för sig
Agendan │Nominera till årets pristagare inom kultur, idrott och miljö!

AGENDA

2

Fri entré. Ingen föranmälan om inget annat
anges. Burlövs kommun arrangerar om det inte
står något annat.

FEBRUARI
11: Tisdagsateljén

Möllegården kultur, Verkstan kl. 16.00-20.00. Även
18/2, 25/2, 2/3, 17/3 och 24/3.

11: Filmklubb: Be Natural: The untold story of
Alice Guy-Blaché
Arlövs bibliotek, kl. 14.00

11: Bokcirkel – lättläst litteratur

Arlövs bibliotek, kl. 14.30-15.30. Även 18/2, 25/2,
3/3, 10/3, 17/3 och 24/3.

12: Pop-up bibliotek på Burlövsbadet
Kl. 10. 00 och 12.00

12: Språkcafé

Arlövs bibliotek, kl. 14.30-16.00. Även 19/2, 26/2,
4/3, 11/3, 18/3 och 25/3.

13: Författarbesök Fredrik Ekelund/Marisol M
Arlövs bibliotek, kl. 18.00 – 19.00

Glimtar ur livet

Konstnären Kerstin Wibergs tänkvärda tittskåp
är resultatet av 10 års sporadiskt skapande för
att bearbeta svåra händelser och känslor. Nu
visas de 28 skåpen på Möllegården kultur.
Kerstin Wiberg har varit konstnär i omkring 50
år och hennes konst har på senare tid visats vid
fyra jurybedömda utställningar. Hon startade
karriären med att göra fiskegubbar, tomtar,
påskkärringar och sagofigurer. I början var hennes
figurer alltid glada. Men 1987 tog Kerstins liv en
ny vändning då hon drabbades av psykisk ohälsa.
1999 avslutade hon sitt skapande, men tio år senare
fick hon en stark längtan av att gå till botten med
sina minnen och erfarenheter i livet och började göra
tittskåp och skildra livet ur hennes synvinkel. Varje
detalj fick en symbolisk innebörd och nu var det inte
bara glada minnen. Kerstin säger att hon upplever att

både egna och andras bilder av svåra händelser
kan lösa upp knutar i själslivet och ger en
möjlighet att analysera vad knutarna består i.

5: Babyhäng! – Babybokcirkel

29: Jazzsöndag med Ulrika Smedman

5: Afghanistan kommer fortfarande med nyheter

30: Ungdomsgruppen: Improvisationsteater

7: Familjelördag Barnteater Gosegrisen

30: Den märkligaste boken i världen & andra
mysterier med Daniel Rydén

Åkarps bibliotek, kl. 10.30
Arlövs bibliotek, kl. 18.00

Möllegården kultur i Åkarp, kl. 14.00

7: Barnens lördag på biblioteket
Kl. 10.00–12.00. Arlövs bibliotek.

8: Internationella kvinnodagen

Möllegården kultur, kl. 13.00

Arlövs bibliotek, kl. 17.00-18.30

Åkarps bibliotek kl. 19.00

Alla våra evenemang!

12: Kulturskolan hälsar på!

Information om alla våra evenemang
hittar du på: www.burlov.se/event
Där hittar du även sportlovsaktiviteterna!

Författaren Fredrik Ekelund/Marisol M

Arlövs bibliotek, kl. 14.30-15.30. Konsert kl. 18.30.

13: Kulturskolan hälsar på!

16: Juristjouren

Arlövs bibliotek, kl. 14.30-15.30

Arlövs bibliotek, kl. 16.00-18.00

Nyhetsbrev och Facebook

14: Spanskt språkcafé

17: Pop-up bibliotek

Biblioteken i Arlöv och Åkarp 4–11 mars.

17: Babyhäng på Arlövs bibliotek

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste
informationen om våra evenemang direkt
till din e-post. Registrera dig gratis på:
www.burlov.se/nyhetsbrevkultur

19: Babyhäng på Åkarps bibliotek

På Facebook hittar du oss om du söker på
Möllegården kultur och på Biblioteken i Burlöv!

Arlövs bibliotek, kl. 14.30-15.30. Även 21/2, 28/2,
6/3, 13/3, 20/3 och 27/3.

Vårboskolans fritidsgård, kl. 15.00-16.30

17: Juristjouren

Rytmik för små drakar kl. 9.30. Babyrytmik kl. 11.00

Arlövs bibliotek, kl. 16.00-18.00

24: Bokcafé ungdom - Åkarp

Dalslundskolans bibliotek, kl. 15.00

Rytmik för små drakar kl. 9.30. Babyrytmik kl. 11.00

19: Bokfika för mellanstadiet
Åkarps bibliotek, kl. 15.00

24: Läxhjälp

Arlövs bibliotek, kl. 17.00-18.30. Även 2/3, 9/3,
16/3 och 23/3.

25: Teknik – drop in på Arlövs bibliotek
Arlövs bibliotek, kl. 10.00-12.00

26: Bokcafé ungdom - Arlöv

Vårboskolans bibliotek, kl. 14.00. Även 25/3.

26: Unga artister från Burlöv

20: Sagostund: Tema djur

UTSTÄLLNINGAR

22: Prova på! Grafik – monotypi

Möllegården kultur

Ta gärna med eget gosedjur. Arlövs bibliotek, kl. 10.00.
Möllegården kultur, kl. 12.00-16.00.

21: Världspoesidagen

Arlövs och Åkarps bibliotek.

Arlövs bibliotek, kl. 17.00-18.30

24: Filmklubb – The favourite		

MARS

28: Earth hour: Klädbytardagen

Arlövs bibliotek, kl. 14.00.

Möllegården kultur, kl. 12.00-16.00

3: Beates bokfika

Arlövs bibliotek kl. 10.00.

5: Kulturtorsdag - Håkan Brink
Möllegården kultur, kl. 19.00

Öppet:

28: Earth hour: Leksaksbytaraktivitet
Arlövs bibliotek. Kl. 11.00–14.00.

28: Al Hakawati: berättelser på arabiska

Telefon:

Tis – tors: 12.00–16.00
Lör – sön: 12.00–16.00
Mån och fre: stängt
040-625 63 70

8 februari – 7 juni: Kontext – låt tingen tala
En utställning som tar hembygdens föremål
in i den digitaliserade världen med hjälp av
QR-koder för att öka kunskapen, tillgängligheten och framförallt – låta tingen tala.
8 februari - 3 maj: Glimtar ur livet
Se artikel längst upp på sidan.

Arlövs bibliotek, kl. 12.30.

Burlövs

kommun

Burlövstidningen Ges ut av Burlövs kommun till samtliga
hushåll i Burlövs kommun sex gånger/år.
Ansvarig utgivare Elisabeth Marcusson tel: 040-625 60 00.
Redaktion Representanter från samtliga förvaltningar.

Utebliven tidning
E-post: burlovs.kommun@burlov.se eller kontakta
Medborgarservice, 040-625 60 00.
Vi behöver ditt namn och gatuadress.
Tidningen finns även att läsa på www.burlov.se/bt

Utgivningsdagar 2020
nr. 2 den 31 mars
nr. 3 den 26 maj
nr. 4 den 1 september
nr. 5 den 20 oktober
nr. 6 den 1 december
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Sista säsongen för Arlövsrevyn
FOTO: JOHAN LÖFQUIST

Årets säsong är den 26:e och sista av Arlövsrevyn. När ljuset släcks
för den slutliga föreställningen 15
mars har de lockat 345 000 personer till Burlöv och Arlövsteatern,
fler människor än vad som finns
i hela Malmö. Burlövstidningen
möter upp med skaparen, drivkraften och eldsjälen bakom den
framgångsrika revyn: Kent Nilsson.
Arlövsrevyn startade 1995 och har när
du läser det här haft fler än 1300 föreställningar. Människan bakom konceptet, Kent Nilsson, är en 56 årig Arlövsbo.
Han säger att de har fått ihop en kanonensemble till den avslutande säsongen.

Hur kom det sig att du
startade Arlövsrevyn?
– Jag var med i allsångskvällarna innan,
och före det så hade jag spelat revy så det
blev väl ett sug där. Jag tyckte att det var
väldigt trevligt med allsångskvällarna. Jag
bodde granne med kapellmästaren och
pratade mycket med honom. Tillsammans
med frugan startade vi Arlövsrevyn 1995.
Första året körde de tio föreställningar
och som mest har de gjort 87 föreställningar på en säsong. Arlövsrevyn är mycket populär och Kent säger att det kommer
busslaster med åskådare från hela södra
Sverige.

Varför blev det revy för din del?
– När jag var liten gick jag med mina föräldrar och tittade på Nils Alroths revyer.
Jag var sju år när jag såg hans revy första
gången och redan då bestämde jag mig
för att det här ska jag göra. Och det har
jag gjort!

Från vänster: Claes Malmberg, Lotta Thorell, Niklas Holtne, Kent Nilsson och Jennie Rosengren.

Det som jag minns bäst är
den revyn som jag håller
på med för tillfället. Den
man har färskt i minnet.
I år är det ju Claes Malmberg som är gästartist, han
är inte klok! Han är så fruktansvärt rolig, inte bara på
scenen utan även i logen.

Kent säger att det är skratten och applåderna som driver honom. Han tycker
att alla borde få uppleva den här ”skrattväggen” som han möter uppe på scenen
efter ett lyckat skämt, sketch, sång eller
monolog.

till exempel Jarl Borssén, Sven Melander,
Lotta Engberg, Siw Malmkvist, Ann-Louise
Hanson, Hasse Andersson, Jennie Rosengren, Caroline Nilsson med flera. Totalt är
det 55 verkligen fantastiska artister som
jag har fått jobba med!

Något bästa minne?

Kent berättar att Jennie Rosengren är
med för sjuttonde året i rad och att hon
är en klippa som har varit med så länge.
De har väldigt roligt tillsammans.

– Inget särskilt minne på det sättet men
jag har ju fått jobba med många trevliga
människor och många stora namn som

Hur har du kunnat locka så
många kända artister till Arlöv?
Vi har byggt upp ett gott rykte och framförallt är det ingen annan revy i Sverige som
har så många arbetstillfällen som vi skapar. Och så tar vi väl hand om dem som
kommer hit, säger Kent.
När jag frågar honom om vad han ska
göra nu svarar han att han har ingen
aning. Kanske finns det någon revy som
behöver en kille som jag, funderar han.
– Vi får se vad som händer.
På frågan om det är något särskilt som
han vill förmedla till er som läser tidningen, säger han att han vill tacka så mycket
för de här åren och att det har varit väldigt roligt att driva Arlövsrevyn.
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App och robot ger många
fördelar i städarbetet
Just nu håller lokalvårdarna på att
testa nya digitala redskap i arbetet med att städa på Dalslundskolan, Lilla Dalslundskolan, Dalslunds
förskola och idrottshallen i Åkarp.
Måltids- och lokalvårdsenheten har
köpt in en städrobot som rengör de
stora ytorna, och även iPads som
lokalvårdarna använder som hjälpmedel i sin arbetsdag.
På läsplattorna finns ett program, eller en
app, installerat som lokalvårdarna använder sig av när de arbetar. I appen finns ritningar över vilka utrymmen som respektive person ska städa.

Bra överblick och
mindre administration
– När du startar ditt arbetspass på morgonen så öppnar du iPaden och får då
dagens arbetsuppgifter, säger Ola Moberg
som är chef för Måltids- och lokalvårdsenheten. När du är klar med ett rum, så godkänner du detta i läsplattan och då ser
arbetsledaren var du har varit och städat
någonstans.

Vår personal städar 44 000
m² varje dag och det är så
mycket yta att det knappt
går att överblicka. Men
när lokalvårdarna godkänner i läsplattan att rummet är färdigstädat så får
vi besked om detta, vilket underlättar för oss.
Ola tycker också att det är bra att ledningen kan se om de behöver mer eller mindre tid för att städa ett rum. Till exempel
har de kanske beräknat att det behövs
fyra minuter i en skolsal men att de i själva verket bara behöver tre. Då kan de
lägga den extra tiden på toaletterna och
entréerna istället. – Men det är också viktigt att påpeka att vi inte ska säga upp
några medarbetare, poängterar Ola. Det

Från vänster: Hazir Zharku, Brayan Kamara och Hajrije Himaj.

här handlar istället om att kunna lägga
tiden där den behövs som mest och att
minska tiden för administration.

Snabbare kommunikation
och enklare för vikarier
Lokalvårdarna kan också enkelt fotografera om de upptäcker att någonting är
trasigt eller behöver åtgärdas och sedan
skicka informationen vidare med iPaden.
Om det skulle vara så att någon blir sjuk
under sitt arbetspass, är det också lätt för
arbetsledaren att se hur långt personen
kommit innan hen behövde åka hem och
kan då skicka en ersättare som vet precis
var de ska fortsätta arbetet någonstans.
Det är också enklare för vikarier som kommer in eftersom de ser direkt vad som ska
göras och att de kan pricka av allteftersom
de blir färdiga.

Både personal och ledning nöjda
Hajrije Himaj är teamledare på lokalvårdsenheten och hon menar att lokalvårdarna
känner stolthet och trygghet över den nya
tekniken.
– De har allt de behöver framför sig. Innan var det svårt att redovisa var de hade

städat någonstans och hur lång tid det
tog att till exempel städa ett klassrum. De
upplever en trygghet i och med att deras
arbete syns tydligt i appen. Personalen
kan koncentrera sig mer på sina arbetsuppgifter och både personal och chefer
är därför jättenöjda med hur det nya programmet fungerar, säger hon.

Innovationsmedel gjorde
satsningen möjlig
– Det är tack vare kommunens innovationsbidrag som vi har möjlighet att prova de här tekniska hjälpmedlen, säger Ola
Moberg. Om personalen har en idé om
hur något kan förbättras eller höja kvaliteten i verksamheten kan vi söka pengar för
att kunna förverkliga och testa de idéerna.
– Dels har vi fått medel för städroboten
och dels städ-appen men vi har även fått
ett extra tillskott så att vi kan se om de här
hjälpmedlen förbättrar arbetsmiljön, fortsätter han. Det har gått för kort tid för att
kunna se vilka vinningar som vi har gjort,
men när det gäller städroboten sparar vi
en timme varje dag på Dalslundskolan.

Burlövs
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Boendestödjare med stort
engagemang för psykisk hälsa
Elisabeth Blomberg har sedan hon
började jobba i Burlövs kommun
2016 redan hunnit med flera olika roller och uppdrag. En av dem
är boendestödjare, i en annan är
hon instruktör i Första Hjälpen till
psykisk hälsa. Det senare tack vare
sitt engagemang för psykisk och
fysisk hälsa samt utifrån sin utbildning som hälsoutvecklare.

Yrken
kommu i
nen

Boendestöd – vad är det?
När Elisabeth arbetar som boendestödjare
för människor med psykisk ohälsa utgår hon
från kommunens lokal på Betlehemsgatan
i Arlöv. Burlövsbostäder äger fastigheten
och varje person som bor på boendet har
ett eget lägenhetskontrakt.
– Det finns cirka 10 personer på boendet som har varierande behov av stöd och
hjälp för att klara av sin vardag. En del är
permanentboende och andra kommer för
en kortare tid i sitt liv, det beror helt på den
personliga utvecklingen, säger Elisabeth.
Deras dagliga arbetsuppgifter är till exempel att dela ut mediciner och att ge stöd
vid vardagliga uppgifter som att handla,
sköta sitt hem eller följa med ut i ett socialt liv. Hon är idag kontaktperson för två
personer varav en har ett arbete och den
andre studerar.
På boendet på Betlehemsgatan finns personal på plats dygnet runt. Det finns också
boendestödjare i Burlövs kommun som är
i kontakt med personer oavsett var de bor
i kommunen. Boendestödjarna erbjuder
stöd och hjälp för att personen ska kunna
återhämta sig och komma vidare i sitt liv.

Uppdrag psykisk hälsa
En period arbetade Elisabeth som samordnare för projektet Uppdrag psykisk
hälsa. Burlövs kommun beviljades pengar av staten för att främja och utveckla
arbetet med psykisk hälsa och projektet
lade stort fokus på förebyggande arbete
genom olika satsningar och aktiviteter.

Elisabeth Blomberg arbetar bland annat för att ta bort stigmat kring psykisk ohälsa.

– Mitt stora engagemang rör just det förebyggande arbetet bland människor kopplat till hälsa. Vi genomförde flera aktiviteter där vi spred kunskap om psykisk ohälsa. Till exempel anordnade vi föreläsningar
och deltog i Skåneveckan för psykisk hälsa
(anordnas varje år i oktober). Vi hade också aktiviteter inom ramen för arbetsmarknadsprojektet Steget (läs gärna i Burlövstidningen, nr 2, 2019, www.burlov.se/bt)
respektive anhörigstödet.

Första hjälpen till psykisk hälsa
Redan hösten 2016, när Elisabeth Blomberg var nyanställd, erbjöds hon att delta i en instruktörsutbildning via Karolinska Institutet. Första hjälpen till psykisk
hälsa handlar om att förebygga och förhindra självmord. Hennes stora intresse
för människors beteende och egna livserfarenheter gjorde att hon fann detta oerhört intressant och något som hon ville
vara med att utveckla i Burlövs kommun.
Utbildningen till instruktör ledde till att hon
nu tillsammans med några andra i kommunen utbildar kollegor i metoden som blir
allt mer allmänt känd. Idag ingår utbildningen för studenter på medicinska fakulteten
vid Lunds universitet. Framtida grupper för

utbildningen skulle kunna vara förskollärare
och pedagoger.
I Burlövs kommun har cirka 150 medarbetare gått utbildningen i Första hjälpen till
psykisk hälsa. Kursen har fokus på bemötande, att våga närma sig och ta kontakt
med någon som inte mår bra. Stigmatiseringen och fördomarna är tyvärr många
kring psykisk ohälsa.

Min vision är att kunskaper och insikter om första hjälpen till psykisk hälsa sprids i samhället precis
som vi lär oss att larma 112,
göra hjärt- lungräddning
eller att släcka bränder.
Idag är det vanligt att arbetsplatser
erbjuder kontinuerlig utbildning i hjärtoch lungräddning och brandsläckning,
men hur lär vi oss agera när någon visar
tecken på att den inte mår bra? Det är
med andra ord en utbildning som medarbetare har nytta av både på jobbet och
privat, avslutar Elisabeth.

AKTUELLT
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KF BESLUTADE 2019-12-16

•

Kommunfullmäktige (KF) beslutade
att att sälja fastigheten Arlöv 3:32 till
Bygg Tech Group Sweden 3 AB.

•

KF beslutade att etablera paviljonger på Södervångskolans tomt för att
kunna erbjuda fler förskoleplatser i
Åkarp. Kommunfullmäktige beslutade
även att ta fram alternativ för att bygga fler förskolor i Åkarp om det finns
behov för detta.

•

På mötet fastställdes också avgifter i
kommunala förskolor, fritidshem och
pedagogisk omsorg för 2020.
Läs hela protokollet från mötet på:
www.burlov.se/protokoll

Första spadtaget
för nya badet

Anmäl dig till miljödagarna!
Är miljön och närmiljön viktig för
dig? Var med du också! Gör en
insats som skräpplockare på miljödagarna! Under dagarna kan du
också passa på att lära dig mer
om miljö, energi och klimat.
Aktiviteterna kommer äga rum fredagen
24 april kl. 14.00–17.00 och på lördagen
25 april kl. 11.00–14.00. Håll utkik på www.
burlov.se/miljodag för mer information.

Skolor och förskolor
Till skolor och förskolor är materialet gratis och skickas direkt från Håll Sverige
Rent.

Företag, föreningar och
privatpersoner
Till företag, föreningar och privatpersoner
kan vi skicka ut påsar och säckar så långt
lagret räcker.

Gör som kommunens trafikingenjör Ahrne
Christiansson du också och var med på miljödagarna!

Anmälan
Anmäl din skola, företag, förening eller
som privatperson absolut senast den
1 april: www.hsr.se/skrapplockardagarna

Nominera till
årets pristagare!
Onsdagen den 18 december togs
det formella spadtaget för det
nya badet som är ett partneringsamarbete mellan NCC och Burlövs kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson (M), framhöll vid spadtaget vilken
betydelse det nya badet kommer att få
för Kronetorpsområdet.
– Vårt nya bad blir en av de största kommunala investeringarna för framtiden och
är en mycket viktig pusselbit i den fantastiska expansion som nu pågår kring Burlöv centralstation, Burlöv Center, kvarteret Hanna och Kronetorpsområdet i och
med fyrspårsutbyggnaden. Vi ser bokstavligen det nya Burlöv växa fram med sikte
mot 2040.
Det nya badet beräknas stå klart våren 2022.

På Guldsöndagen den 17 maj
händer mycket kul! På Möllegården kultur ska bland annat en
mängd olika pristagare koras.

FOTO: CLAES HALL

Från vänster: NCC:s affärschef Magnus Jarebrant, kommunstyrelsens ordförande Lars
Johnson (M) och utbildnings- och kulturnämndens ordförande Amelie Gustafsson (M).

Nominera dina favoriter
Fram till den 15 mars kan du nominera dina favoriter i följande kategorier:
• Idrottsutövare
• Föreningsledare
• Kulturstipendium
• Pontus Jansson-pris
• Miljöpris

Skicka dina nomineringar till:
Burlövs kommun, Box 53,
232 21 Arlöv.
Eller på e-post:
burlovs.kommun@burlov.se.
Skriv på kuvertet eller i ämnesraden
på mejlet vilket pris eller stipendium
nomineringen gäller.

Nytt för i år är att du enkelt kan
nominera pristagare digitalt med en
e-tjänst! Läs mer om e-tjänsten och
priserna på:
www.burlov.se/utmarkelser

Burlövs
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Earthour – Släck för en
ljusare framtid!

Blomlådor som farthinder
Blomlådor på gatan i ditt bostadskvarter under sommarhalvåret är ett enkelt
sätt att ge signaler till bilisterna att sänka
hastigheten. Nu finns det en e-tjänst där
ni som samfällighet kan göra en ansökan.
Det finns även ritningar på en blomlåda:
www.burlov.se/farthinder

Earth Hour 2020 infaller den 28 mars kl.
20.30-21.30. Då fortsätter vi sätta ljus på
klimatförändringarna. Släck – och höj din
röst för planeten. I kommunen kommer vi
att ha att olika aktiviteter för att belysa klimatfrågan. Mer info på: wwf.se/earthhour

Sök sommarpraktik med ekonomisk ersättning eller var med i Forza Summer Burlöv!
Sommaren kan verka avlägsen
men är du i åldern 15-17 år är det
hög tid att ansöka om kommunal
sommarpraktik. För dig i åldern
15-19 år finns även alternativet
att ansöka till Forza Summer Burlöv som sommarentreprenör.
Tre veckors sommarpraktik
för unga i kommunen
Alla ungdomar i åldern 15–17 år som är
folkbokförda i Burlövs kommun kan ansöka om tre veckors sommarpraktik i kommunen. Praktikplatserna finns inom de
kommunala verksamheterna, exempelvis
inom vaktmästeri- och utomhusarbete,
lokalvård, barnomsorg/fritidsverksamhet
och äldreomsorg. Arbetstiden är 6 timmar/dag och ersättning är 70-72 kr/timme beroende på din ålder.
Antalet platser är begränsade vilket betyder att det kan vara fler sökande än vad
det finns praktikplatser. Praktikplatserna
går därför i första hand till dem som inte
har sommarpraktiserat i kommunen tidigare. Om du blir erbjuden och tackar ja
till en praktikplats måste du garantera att
du kommer var där hela perioden, du får
till exempel inte ta ledigt för att åka med
familjen på semester.

Delta i Forza Summer Burlöv
Som sommarentreprenör i Forza Summer Burlöv får du möjligheten att tillsammans med andra ungdomar skapa och
driva ett projekt, en fantastisk erfarenhet att ha med sig oavsett vad du kommer studera eller arbeta med i framtiden.
Utifrån områden som exempelvis försäljning, välgörenhet och skapande bestäm-

Skaffa arbetslivserfarenhet och tjäna pengar i sommar!

mer ni i teamet vad ni ska göra och hur.
Som stöd har ni drivna coacher som lär er
allt ni behöver veta för att komma igång
och genomföra ert projekt.

Så här ansöker du
Du ansöker till Ung sommarpraktik och
Forza Summer Burlöv på www.burlov.se
under perioden 31 januari – 3 mars. I din
ansökan har du möjlighet att önska vilket
område du skulle vilja praktisera inom. Du
ska också skriva ett personligt brev där du
berättar om dig själv och dina färdigheter.
Alla som ansökt om sommarpraktik blir
efter ansökningsperiodens slut kal�lade på intervju. För många är det första gången för såväl ett personligt brev
som att gå på intervju, vilket förstås kan
skapa en del funderingar. Under ansökningsperioden kommer det därför
erbjudas två informationstillfällen där
du kan ställa frågor och göra din ansökan med stöd av personal från enheten
Arbete och försörjning – PEAK.

Ung sommarpraktik
2020 och Forza Burlöv
Ansökningsperiod: 31 januari – 3
mars. Läs mer och ansök på:
www.burlov.se
Informationstillfällen
12/2 kl. 15.00–18.00 på Folkhögskolan Hvilan i Åkarp.
19/2 kl. 15.00–18.00 på PEAK.
PEAK vänder sig till dig som
är 15-29 år och bor i Burlöv. Vi
erbjuder bland annat samtal, studie- och yrkesvägledning och stöd i
ditt arbetssökande.
Kontakt: peak@burlov.se
040-625 69 69
Besök: Hantverkaregatan 16, Arlöv
Drop-in måndag till fredag
kl. 09.00–16.00.
www.burlov.se/peak
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