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Så påverkas våra
verksamheter av corona

Med blicken mot framtiden
långsiktiga planering. Med
blicken riktad mot nästa sekel
är vi just färdiga med en plan
för fullständigt vallskydd runt
Kristianstad. Arbete pågår för
fullt med ändring av stadens
översiktsplan till 2032. I vår
ska den ut för granskning, och
då vill vi höra vad du tycker.

Uppleva
och göra

Just nu kan du också delta i
en digital dialog om Näsbys
utveckling.
Håll avstånd, håll i och håll
ut – så formar vi framtiden
tillsammans.

Christel Jönsson,
kommundirektör

I Ingmaris kök bjuds barnen in för att lära sig mer om matlagning och vikten av att äta grönt.
Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency

Minikockar trivs
i Ingmaris kök
Med 30 års erfarenhet i ryggen vet Ingmari Stedt hur man lagar god mat till kommunens
yngsta invånare. Klassikern spenatsoppa är en favorit men om Ingmari själv får välja blir
det mustiga grytor – gärna tillagade i familjens stuga i Blekinge.
Rektor Daniel Persson och speciallärare Susanne Johansson ser bara fördelar med att ha pedagoghunden Gul på Milnergymnasiets särskola.
Foto: Jonatan Månsson, Bravissimo Agency

Gul sprider glädje
hos eleverna
Pedagoghunden Gul är en
av få fyrbenta anställda i
kommunen. Tillsammans med
sin matte, specialläraren
Susanne Johansson, arbetar
hon på Milnergymnasiets
särskola där hon hjälper
elever med alltifrån matematik till läsning.

Barn
och utbildning

Har egna arbetskläder
Idag är Gul med Susanne på
jobbet minst två dagar i veckan. Precis som många andra
som arbetar i vår kommun har
Gul speciella arbetskläder, ett
orange täcke som ska symbolisera att hon är i tjänst.
– Så fort hon får på sig täcket
går hon in i sin roll. Hemma är
hon väldigt aktiv men när hon
är på skolan har hon ett helt
annat lugn, säger Susanne.
Och det är framförallt lugnet som är en av Guls allra vik-

tigaste uppgifter på skolan.
Många elever kommer ner i
varv och fokuserar bättre när
Gul är med i klassrummet.
Relationen till hunden blir
kravlös och kommunikationen
enklare.
– Gul är med när vi läser för
eleverna. Hon kan lägga sitt
huvud i knät på en elev eller
lägga en tass på en sida i boken. Eleverna berättar då för
henne vad som händer i boken
och på så sätt skapas ett samtal som annars kunde vara
svårt att få fram, säger Susanne.
Underlättar inlärningen
Daniel märker också att stämningen på skolan blir annorlunda när Gul är med och han
ser bara fördelar med att ha en
hund i verksamheten. Gul blir
som ett extra verktyg i undervisningen som underlättar inlärningen och måluppfyllelsen
för eleverna.
Huruvida fler pedagoghundar ska införas på skolan är

inte bestämt, men Susanne
har ytterligare en fyrfotavän
hemma som är intresserad av
att följa i Guls fotspår.
– Jag har en liten pudel hemma som jag håller på att utbilda. Eftersom han är mindre
tror jag att han hade fungerat
bra med de eleverna som sitter
i rullstol eftersom de skulle
kunna ha honom i knät. Dessutom är han väldigt duktig på
att göra tricks, säger Susanne.

FAKTARUTA
PedagogHund är ett varumärke från Svenska pedagoghundsinstitutet och att ha
hund i skolan är ett relativ
nytt koncept i Sverige. De
som läser utbildningen måste
ha en lärarlegitimation för att
kunna utbilda sina hundar.
Idag finns ungefär 200 arbetande hundar i den svenska
skolan.

– För att jag älskar att laga mat
och för att jag älskar att jobba
med människor, säger Ingmari.
Svaret på frågan varför hon
har lagat mat i vår kommun i
30 år kommer snabbt och det
märks att Ingmari trivs med
sitt jobb. Efter ett sommarjobb
som kokerska på 90-talet har
köksjobben i kommunen avlöst varandra. Sedan fem år
tillbaka arbetar Ingmari som
ensam kock på Kärnhusets
förskola i Öllsjö och hon
stormtrivs.
– Jag är så tacksam över att
jag får jobba här. Det är en god
stämning i huset och jag har bra
kontakt med både personal,
barn och föräldrar, säger hon.
Barnen bjuds in till köket
Och förutom matlagningen, är
det just kontakten med barnen som Ingmari uppskattar
mest i sitt jobb. För att involvera barnen så mycket som
möjlighet i matlagningen arrangeras projektet Minikockar
under några veckor. På onsda-

Bygga, bo
och miljö

Påverka Näsby
Hur kan Näsby bli ett modellområde för hållbar stadsutveckling? Lämna dina synpunkter i den digitala enkäten senast 31/1. www.kristianstad.se/
nasbyutveckling

gar får ett barn på förskolan
följa med in i köket, ta på sig
kockmössa och förkläde, och
hjälpa till att förbereda dagens
mellanmål.
– Det är jätteroligt och det
får barnen att känna sig lite
stora. Vi tar också alltid ett foto
på Minikocken som vi sätter
upp på väggen utanför, så alla
kan se vem som har hjälpt till.
Nu under pandemin har
projektet dock fått ligga på is
och Ingmari försöker istället
hitta nya vägar för att få barnen intresserade av mat.
Senaste idén handlar om figursmörgåsar. Att med hjälp av
olika grönsaker skapa ansikten på smörgåsarna som sätter igång aptiten hos barnen.
Frukt och grönt är något
som ligger Ingmari varmt om
hjärtat och hon försöker hela
tiden komma på nya sätt att få
barnen att äta mer grönt.
Under luncherna finns alltid
minst fem sorters grönsaker
att välja på och Ingmari försöker så gott det går att säsongsanpassa inköpen.
– Jag har som filosofi att få
barnen att äta hälsosammare

Barn
och utbildning

Studievägledning
Funderar du på nytt yrkesval? Dags för vidareutbildning? Boka telefontid med studievägledare på kommunens
Väglednings- och lärcentrum,
(VLC). www.kristianstad.se/
studievagledning

INGMARI STEDT
Ålder: 56 år
Yrke: Kock på Kärnhusets
förskola
Bor: Kristianstad
Familj: Sambo och två döttrar
Jobbat i kommunen: 30 år
Smultronställe i kommunen:
Ekenabben

och i alla fall få dem att smaka
på nyttig mat.

Laddar batterierna i stugan
Även på fritiden tar matlagning upp en stor del av Ingmaris tid, även om det har blivit
mindre sen döttrarna blev stora
och flytta hemifrån. Mest mat
lagas på helgerna, gärna i stugan i Blekinge som hon och
sambon försöker besöka så
ofta de kan.
– Stugan ligger nära både
havet och skogen så det är väldigt skönt att komma dit och
ladda batterierna. Nu under
vintern lagar jag gärna någon
mustig gryta som får stå och
puttra på spisen hela dagen,
avslutar Ingmari.

Barn och ungdomar kan återigen träna inomhus våra
kommunala anläggningar.

Plan för fullt vallskydd
Bygga, bo
och miljö
För första gången finns nu
en plan för ett fullständigt
vallsystem som ska skydda
Kristianstad mot översvämning i mer än 100 år framöver.
Först ut är en helt ny vall innanför den gamla i Hammarslund
inom fem år.
Med nya och förstärkta
skyddsvallar längs Helge å och
Hammarsjön ska Kristianstad
kunna skyddas från översvämning även efter nästa sekelskifte. Planen redovisar ett fullständigt vallskydd för staden,
dimensionerat för extremt

höga värden utifrån de krav,
direktiv och råd som anges av
myndigheter och institutioner.
– Den här planen är ett av
våra viktigaste strategiska
dokument inför framtiden.
Den ska skydda staden på lång
sikt och skapa förutsättningar
för fortsatt utveckling och
exploatering, säger kommundirektören Christel Jönsson,
som också är den som har det
högsta ansvaret för dammsäkerheten i den invallningsdamm som Kristianstad utgör.
Hela planen för vallskyddet
finns på www.kristianstad.se/
vallutbyggnad

Skyddsvallen kan se ut som en jordhög, men är en komplicerad och
kostsam konstruktion. Det fullständiga vallskyddet beräknas kosta
över 1,5 miljarder kronor.

Omsorg
och hjälp

Stoppa våld
Ingen ska behöva stå ut med
våld och hot i en relation. Rådgivning, praktisk hjälp och
akut skydd finns inom räckhåll. www.kristianstad.se/vald
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– Gul är med på alla möjliga
lektioner och hjälper till att
skapa motivation hos eleverna.
Vissa av våra elever har ibland
svårt att öppna upp sig och
har ett begränsat språk, då
bidrar Gul till en bättre kommunikation, säger Susanne
Johansson.
Det var för tre år sedan som
specialläraren Susanne fick
upp ögonen för utbildningen
PedagogHunden hos Svenska
Pedagoghundsinstitutet. Hon
valde då att utbilda sig själv
och sin Golden retriever Gul

till ett så kallat PedagogHundsteam. Efter utbildningen
tog Susanne kontakt med rektor Daniel Persson, för att fråga om Gul kunde bli en del av
skolans personalstyrka.
– Jag som själv är en hundmänniska ställde mig väldigt
positiv till frågan och efter en
lyckad praktik började Gul att
jobba hos oss, säger Daniel
Persson, rektor på Milnergymnasiets särskola.

Profilen
i kommunen

Långsamt och försiktigt öppnar vi upp vissa verksamheter,
enligt Smittskydd Skånes
rekommendationer. Kommunens högstadieelever går stegvis tillbaka till undervisning på
plats. På våra gymnasieskolor
kommer en årskurs i taget att
vara i skolan, resterande får
undervisning på distans.
Biblioteken har öppnat igen,
men med begränsad service.
Kommunala inomhusanläggningar, till exempel idrottshallar, Tivolibadet och Kristianstads ishall, öppnar för föreningsdriven träning för dem som
är födda år 2005 eller senare.
Det är tillåtet för alla åldrar
att träna på våra kommunala
utomhusanläggningar. Inomhus- och utomhusträning får
bara ske under vissa förutsättningar – varje grupp ska ha
maximalt åtta deltagare och

träningen ska bedrivas så att
närkontakt inte förekommer.
Utrustning får inte heller delas,
deltagarna ska inte använda
omklädningsrummen och resa
till träningen individuellt.
Nya besked kan komma
snabbt. Uppdaterad information finns alltid på kristianstad.se/paverkancorona

KRISTIANSTAD.SE

Bravissimo Agency

Coronapandemin är långt ifrån
över, även om vaccinering pågår
och vi kan ana ljuset i tunneln.
Fortfarande ställs stora krav på

oss alla för att minska smittspridningen. Inom kommunens
verksamheter uträttas storverk
varje dag för att allt ska fungera så bra som möjligt trots alla
utmaningar.
Hur stora problem vi än
brottas med i nuet, släpper vi
inte taget om kommunens

