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Dela bördor och glädje
så blir det nya året bättre
Ett nytt år ligger framför oss,
med utmaningar och glädjeämnen. Vi vet inte vad det för med
sig, men en sak är säker. Året
har alla förutsättningar att bli
bättre om vi möter med- och
motgångar tillsammans och är

beredda att dela både glädjeämnen och bördor med varandra.
Här på Uppslaget, som kommer varje månad när tidningen
delas ut till alla, kan du läsa om
våra musikklasser som delar

glädjen i att sjunga tillsammans och om Drilon som delar
unga pojkars tankar i sitt jobb
som samtalsledare. Vi delar
med oss av FN:s globala mål
och du får veta hur du kan dela
med dig av varma kläder till

någon som behöver dem.
Låt 2020 bli året då vi alla
blir bättre på att dela med oss
av både sorg och glädje!
Christel Jönsson,
kommundirektör

Drilon Hajdari stöttar unga pojkar på våra högstadieskolor. Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency.

– I jobbet har jag ständiga samtal med unga pojkar. Det känns bra att kunna göra skillnad och samtidigt lär jag mig mycket om mig själv, säger Drilon Hajdari, ungdomsstödjare på centrum för förebyggande arbete.

Sångglädje i musikklassen. Musiklärare Anneli Walther Olsson med sina elever i klass MU4. En av totalt sex musikklasser,
med inriktningen körmusik, i Kristianstads kommun. Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency.

28 år med musik
Det är en utmärkt möjlighet att odla sitt intresse
för musik kombinerat med
en grundskoleutbildning.
Kristianstads kommun har
totalt sex musikklasser,
med inriktningen körmusik
på Fröknegårdskolan.

Barn
och utbildning
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– Det är för elever som har ett
intresse för musik i allmänhet
och körmusik i synnerhet. Det
är den inriktningen vi har, mot
körmusik, säger Anneli Walther
Olsson, musiklärare i åk 4–6.
Men även om det är körprofil
finns det möjlighet att spela
instrument också. Musikklasserna har musik på schemat
fyra lektioner i veckan i åk 4–6
och tre lektioner i veckan på
högstadiet.
– Vi hinner med mycket
musik och har betydligt mer
ensemble än i vanliga grundskoleklasser som bara har en
musiklektion i veckan. Om intresset finns så går det att få
spela och det går bra att spela

i viss mån även efter skoltid.
Instrumenten finns här, säger
Karin Mattsson, musiklärare i
åk 7–9.
Kristianstads kommuns musikklasser har funnits i 28 år
och blivit välkända bland annat
tack vare sina alltid lika välbesökta föreställningar, en på våren och en vid Lucia.
– Här måste jag passa på
att ge ett stort beröm till föräldraföreningen, som är arrangörer. De gör ett jättejobb och
utan deras hjälp hade vi inte
klarat det, säger Anneli Walther
Olsson.
Kristianstads musikskolor
har också fått epitet om sig att
ha en mycket fin gemenskap.
Det är något som många av de
”gamla eleverna” gärna vittnar
om.
– Det är kanske inte något de
tänker så mycket på under tiden de går här. Men när de har
slutat och återvänder på besök,
då får vi ofta höra om den fina
gemenskapen de hade när de
gick här, säger Karin Mattsson.
Ebba Palmgren, klass Mu4

och Vilda Sigfridsson, klass
Mu4 känner att de har hamnat
helt rätt, de älskar båda att
sjunga och att sjunga i kör.
– Att få sjunga i stämmor är
jätteskoj, säger Ebba Palmgren.
– Och så är vi ute på konserter, det är ju hur kul som helst,
fyller Vilda Sigfridsson i.
I februari månad kommer
musikskolan att marknadsföra
sig inför sista ansökningsdag,
14 februari. Musikklassernas
åk 4–6-elever kommer att bjuda på sammanlagt åtta musikklasshower under tre dagar,
11/2, 12/2 och 13/2.
– Vi kommer bland annat att
bjuda på bussresa hit och sex
föreställningar för samtliga

elever i åk 3 i kommunen, säger
Anneli Walther Olsson.
12 februari bjuds alla som är
intresserade av musikklasserna in till en informationsträff i
aulan kl. 17:00, som avslutas
med en föreställning kl. 18:00.
På informationsträffen får
besökarna bl.a. reda på hur testen för antagning går till.
– De ska sjunga första versen
av Idas sommarvisa, plus att de
ska framföra en egenvald enkel
visa. Deras melodiska och rytmiska gehör testas, liksom motoriken. Därefter blir det ett
kort personligt samtal. Hela
testet tar 15 minuter, säger
Anneli Walther Olsson.
Sista ansökningsdag till musikklasserna är 14 februari och
antagning är i vecka 9. Varje år
antas 25 elever till åk 4.
Anneli Walther Olsson och
Karin Mattsson skulle gärna se
att fler pojkar söker till Musikklasserna.
– Jag hoppas att killarna
vågar bejaka sin sångglädje och
söker, säger Anneli Walther
Olsson.

berättar Drilon.
Han beskriver en bra ungdomsstödjare som genuint intresserad av att arbeta med
människor, lyhörd, professionell och lösningsfokuserad.
Drilon är stolt över sitt och kollegornas jobb, som får människor att växa.
– Jag har lärt mig att det
finns väldigt bra möjligheter
till hjälp och stöd, kommunen
har ett stort utbud som varje
invånare har rätt till, om de vill
få det, säger Drilon Hajdari.

Kom och stadsplanera!
Välkommen till samråd om
översiktsplanen för Kristianstad i Kulturkvarteret 24/2 kl.
11.30-13. Lyssna på planerna
för staden och bidra med synpunkter. www.kristianstad.se/
oversiktsplanstaden

Kul för seniorer
Yoga, dans eller internetcafé?
Mötesplatserna för seniorer
ordnar massor av aktiviteter
att välja på. Håll utkik i tidningsannonserna eller gå in på
www.kristianstad.se/motesplatser/senior

Danskurser för unga
Balett, jazz eller hiphop? Barbacka har danskurser för barn
och ungdomar i olika stilar
med start varje termin. Än kan
det finnas platser kvar! www.
kristianstad.se/barbacka/
danskurser

Bygga, bo
och miljö

Uppleva
och göra

DRILON HAJDARI
Ålder: 25 år
Yrke: Ungdomsstödjare
Bor: I Kristianstad
Jobbat i kommunen: Sedan
2016
Utbildning/yrkeserfarenhet:
Integrationspedagog, universitetskurser i bland annat juridik
och socialrätt. Arbetat med
ensamkommande flyktingbarn.
Smultronställe i kommunen:
Naturen vid Äspet på kvällen.
Havet gör mig så avslappnad.
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Bygga, bo
och miljö
Vill du dela med dig av din
värme till någon som behöver
den?
Måndagen den 10 februari
till och med söndagen den 16
februari är det återigen dags
att bygga en vägg av vänlighet
på Stora torg i Kristianstad. Då
är du välkommen att hänga
upp vinterjackor som du inte
behöver på väggen, så att medmänniskor som fryser kan

hämta dessa och bli varmare.
Nytt för i år är att du också kan
lämna ryggsäckar, skärp, underställ, varma tröjor, mössor
och skor. Särskilt ryggsäckar,
skärp och underställ är välkommet!
Wall of Kindness är ett samarbete mellan Stadsmissionen
och Kristianstads kommun. I år
är det årskurs 8 i Nosabyskolans bild- och formklasser och
Ängsgårdens förskola som har
dekorerat väggen av vänlighet.

Lär om Agenda 2030
Kommun
och politik
FN:s globala mål för en för
hållbar utveckling berör oss
alla. Under 2020 kommer Kristianstads kommun att genomföra en informationskampanj
om FN:s agenda 2030-mål.
Kampanjen är ett samarbete
mellan organisationer, offentlig sektor, föreningar, idéburna
sektorn, näringslivet och privatpersoner.
De 17 globala mål som Förenta nationerna, FN, har beslutat om ska vara uppfyllda 2030.
Syftet med målen är att lyfta
upp länder till ett gemensam
god levnadsstandard. För att
klara målen måste vi samarbeta, och för att klara det behö-
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Drilon gick ekonomisk linje
med elitfotbollsinriktning på
gymnasiet och drömde om en
karriär som fotbollsspelare,
men tänkte om och fortsatte
i stället till Lund för att läsa juridik. Mitt under studierna
2016 fick han tips om ett jobb
inom etableringen av nyanlända flyktingbarn i Kristianstads
kommun. Tillsammans med de
ensamkommande barnen förstod han på allvar att det var
människor han ville arbeta med.
– Jobbet var väldigt utmanande och intressant och jag
fick insyn i hur svårt det kan
vara att behandla ungdomar.
Drilon har sitt ursprung i
Kosovo och växte själv upp på
Gamlegården, ett område som
han verkligen uppskattar.
– Jag har mött människor
med så många nationaliteter
och kulturer på Gamlegården
och jag är väldigt glad för det,
det har gett mig större förståelse och empati för andra. Det
som är väldigt viktigt är att

man bemöter alla människor
på samma sätt med stor respekt, säger han.
Sina erfarenheter tog han
med sig till tjänsten som ungdomsstödjare. Centrum för förebyggande arbete på Lasarettsboulevarden är en del av
kommunen som stöttar ungdomar på olika sätt. Drilon och
hans kollega Ali Shakir jobbar
varje termin med några utvalda skolor och genomför gruppsamtal med pojkarna i klasserna. Samtalen har olika
teman och grupperna möts
många gånger. Metoden, som
kallas Din bror, har använts i
kommunen sedan 2008 med
mycket gott resultat.
– Vi försöker lära unga pojkar att förstå sig själva, sina
tankar, känslor och handlingar.
Samtalen i gruppen stärker
dem och får dem att tänka på
framtiden och vad olika handlingar kan få för konsekvenser.
Det märks verkligen att man
gör skillnad. När vi utvärderar
kommer elever ofta fram och
tackar och berättar hur mycket
samtalen har betytt för dem,

Profilen
i kommunen

Wall of Kindness,
en vägg av vänlighet

ver fler känna till och förstå
dem.
Håll utkik och häng med du
också!
Ny information om de olika
målen kommer med cirka tre
veckors mellanrum under hela
året. Informationen kommer
att visas på kommunens webbsida, i sociala medier och i Kristianstadsbladet.

Bravissimo Agency

– Det är häftigt
att kunna ge
hopp till unga

På Stora torg går det enkelt och diskret att lämna eller hämta varma
plagg eller ryggsäckar under vecka 7.
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