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Strax dags för eftermiddagskaffe och trevliga samtal för Armin Alic och de boende på Björklunden. 

Estrid Morin Andersson, bibliotekarie Linda O’Sullivan, Astor Haus, Astrid Wildt-Persson, Tea Määttä, Nellie Hedvall och Ingrid Nyberg (F–3) 
trivs i bibliotekets härliga rum.
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Livsviktig läsglädje

KRISTIANSTAD.SE

I en tid när film och rörlig bild 
finns ständigt tillgänglig är det 
viktigt att också stimulera lä-
sintresset hos barn och unga. 

Läsning har stor betydelse för 
språkutvecklingen, för förmå-
gan till fantasi, för studier i 
alla ämnen och för arbetslivet. 

Idén om att många ska kun-
na dela böcker, kunskap och 
läsglädje genom bibliotek går 
tillbaka till antiken. I Sverige 
öppnade de första folkbiblio-
teken redan på 1700-talet. Vi 

har en stark och fin bibliotek-
stradition som är värd att för-
valta, men som också behöver 
följa med sin tid.

I vår kommun har vi 11 bib-
liotek, en bokbuss och skol-
bibliotek för alla elever. Sam-
arbetet med Snoka-biblioteket 
och meröppna bibliotek är 
delar i utvecklingen.

Självklart är vi mer än stolta 
över Fjälkinges skolbibliotek i 
världsklass, som du kan läsa 
mer om här på Uppslaget från 
Kristianstads kommun.

Anders Johansson 
kommundirektör

Elda försiktigt
 Just nu är brandrisken stor  

i Skåne och det är mycket torrt 
i skog och mark. Var försiktig 
om du ska elda eller grilla  
och se till att du kan släcka.  
Fler tips på www.kristianstad/ 
eldning

Bioblitz
 Den 22 maj ordnar Vatten- 

riket bioblitz i havet vid Snick-
arhaken kl. 11–16. Amatörer 
och experter hjälps åt att hitta 
så många arter som möjligt. 
Läs mer på www.kristianstad.
se/bioblitz

Digital assistent 
 Nu kan du chatta dygnet runt  

på kommunens webbplats. 
Den digitala assistenten, som  
drivs med artificiell intelli-
gens, är under upplärning och 
kan än så länge svara på frågor  
om förskola och grundskola. 
www.kristianstad.se/chatta

Armin vill finnas  
till för andra   

ARMIN ALIC
Ålder: 26

Bor: Degeberga

Familj: Sambon Erika, 24,  
och en son på drygt 1 år.

Utbildning: Vård- och omsorgs-
programmet, Plusgymnasiet

Arbetar som: Undersköterska 
på Björklunden

Anställd sedan: 2015

Smultronställe: Vattenfallet 
Forsakar i Degeberga

Drömmer om: Sol och släkt-
träff i Bosnien

Profilen  
i kommunen

Armin Alic ser det som ett viktigt uppdrag i sitt liv att finnas till för andra, både som pappa 
till sin lilla ettåring och som undersköterska på vård- och omsorgsboendet i Tollarp.

2015 tog Armin Alic studenten 
från Plusgymnasiet, som nu är 
Drottning Blankas Gymnasie-
skola. När skolan var över bör-
jade arbetslivet direkt. Han 
arbetade som timanställd inom 
hemtjänsten och som under-
sköterska på hjärtavdelningen 
på CSK i ett par år, innan han 
blev sugen på förändring. Då 
fick han i stället jobb som tele-
fonförsäljare. Men omsorgs-
hjärtat bankade hårt och efter 
drygt ett år var han tillbaka 
inom omsorgen. Den här gång-
en som undersköterska på 
Björklunden i Tollarp, där han 
arbetar idag.

På Björklunden finns fyra 
avdelningar med tio lägenheter 
på varje avdelning. Armin ar-
betar på avdelningen Lärkan 
tillsammans med sju andra kol-
legor i blandade åldrar. De fles-
ta som bor på hans avdelning 
är rätt pigga och behöver inte 
så mycket omvårdnad utan of-
tast enklare stöd. Amir och 
hans kollegor ser till att de äter, 
duschar, får social samvaro och 
bara mår på ålderns höst. De 

spelar bingo, hjärngympar, 
lyssnar på musik och får ibland 
besök av en kör. 

– Nu till sommaren blir det 
mer utomhusaktiviteter, som 
grillning, säger Amir.

Känslosam vardag
Vissa skift är mer utmanande 
än andra, som när någon blir 
sämre eller går bort. Armin  
förklarar att han alltid försöker 
ha en professionell relation till 
de boende för att visa respekt 
mot sitt jobb, de boende och  
deras anhöriga. Professionalite-
ten handlar också om att kunna 
hantera dödsfall. Men vissa 
gånger är det svårt att inte bli 
påverkad, även för honom.

– Här fanns till exempel en 
äldre man som jag fick en väldigt 
fin relation till, säger Armin. 

Med värme berättar han om 
mannen, som hade ett härligt 
barnasinne och var en riktig 
skojare. När han gick bort kän-
des det riktigt jobbigt. I efter-
hand kan Amir ändå glädjas åt 
att han fick vara en stor del av 
mannens sista år i livet.

Framtidsdrömmar
I framtiden vill Armin göra 

ännu mer inom vården och har 
planer på att vidareutbilda sig 
till ambulanssjukvårdare. 

En annan dröm är att köpa 
ett hus i Tollarp tillsammans 
med sambon Erika. Det hade 
underlättat pendlingen till job-
bet, men också gett mer utrym-
me för lek och bus utomhus 
med sonen som är drygt ett år. 
I sommar går Amir på pappale-
dighet.

– Jag ser fram emot att stär-
ka relationen ännu mer med 
honom och mot att få vara med 
i inskolningen, säger han. 

alltid ska vara knäpptyst.
– Jag vill inte att biblioteket 

ska vara en tyst plats. Det ska 
vara en levande plats när sko-
lan är öppen, säger biblioteka-
rien Linda O’Sullivan. 

Hon berättar att eleverna är 
mer än välkomna att komma  
in för att spela schack och pra-
ta om skoluppgifter. Men under 
pandemin kunde eleverna bara 
släppas in klassvis och i be-
gränsat antal. 

– Det har varit väldigt efter-
längtat av eleverna att bara få 
vara i biblioteket igen, säger 
Maria Bengtsson, ämneslärare i 
svenska och engelska på skolan.

Vikten av källkritik
När Linda O’Sullivan började 
sin tjänst som bibliotekarie  
på Fjälkinge skola, för tre år 
sedan, presenterade hon sin 
idé om ett undervisningsinte-
grerat arbete om källkritik för 
rektorerna. Målet var att ut-
veckla bland annat informa-
tionssökning och digitala verk-
tyg ute i klassrummen.

– Det var inte helt lätt att in-

För tredje året i rad har bib-
lioteket på Fjälkinge skola 
fått utmärkelsen Skolbiblio- 
tek i världsklass av fackför-
bundet DIK. Men vad innebär 
det att vara ett bra skolbib-
liotek för lärarna, eleverna 
och bibliotekarien?

Skolbiblioteket på Fjälkinge 
skola, som även är ett folkbib-
liotek, är en uppskattad resurs 
bland både elever och lärare. 
Eleverna berättar att bibliote-
ket är en skön plats att hänga 
eller plugga på. Eleven Astrid 
Wildt-Persson tycker att de 
mjuka sofforna är ett stort plus.

– Det är skönt att komma 
ifrån högljudda korridorer 
ibland, säger Estrid Morin  
Andersson som också går på 
skolan. 

I biblioteket förhåller man 
sig till trygghetsreglerna, bland 
annat att visa hänsyn och re-
spekt till dem runt omkring, 
men det betyder inte att det 

lärare och elever hittar passan-
de böcker – oavsett ämne och  
intresse. Hon förklarar att  
biblioteket är en viktig del  
av skolväsendet och viktigt  
för läsfrämjandet i allmänhet.

– Att läsa är ett bra sätt  
att lära känna sig själv. Barn 
bearbetar sina känslor och  
livsfrågor genom litteraturen, 
instämmer Ingrid Nyberg som 
är lärare för åk F-3.

Eleverna får tycka till
I framtiden planeras ännu fler 
insatser från biblioteket, bland 
annat ett projekt om nätetik 
tillsammans med elevhälsan.  
I höstas startades även skolans 
nya biblioteksråd som snart 
ska ha sin andra träff. Här  
möts bibliotekarie och två  
elever från varje klass som får 
diskutera hur biblioteket ska 
se ut och vilka böcker som ska 
köpas in.

– Det är verkligen samar- 
betet mellan alla parter som  
är anledningen till att vi  
fått utmärkelsen, säger Linda 
O’Sullivan.

Biblioteket ska vara 
en levande plats
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Återhämtning med fika

 Att må dåligt, genomgå en 
kris eller drabbas av psykisk 
ohälsa kan påverka många  
delar av livet. Återhämtningen 
är en individuell process, men 
det brukar hjälpa att prata 
med andra som förstår.

Nu finns chansen att göra 
det på ett Återhämtningscafé, 
som Region Skåne och Kristi-
anstads kommun ordnar den 
16 maj kl.17.30–20 på Norre-
tullsvägen 5. Här finns perso-

nal och så kallade ”peer sup-
porters” med egen erfarenhet.

”Återhämtningsguiden – för 
dig som mår dåligt” är ett ma-
terial framtaget av medlemmar 
i NSPH Skåne i syfte att skapa 
hopp och inspiration samtidigt 
som den är ett stödmaterial. 
Med guiden som underlag kan 
alla fika och diskutera vad som 
är viktigt för den psykiska häl-
san. Det som kommer fram blir 
sedan tema för kommande 
träffar under året. 

Läs mer om återhämtning på 
www.aterhamtningsguiden.se

På Mötesplats Norreport ordnas Återhämtningscafé 
den 16 maj kl. 17.30

 Vad sägs om toalettkonst, 
dans, graffiti-workshop, ute-
bio, väggmålningar och skri-
varworkshop? Eller Smen’s 
baglomma och Christianstad 
Symfonikers hyllning till Pink 
Floyd? Krydda detta med unga 
talanger och mer etablerade 
artister som kör rap, hip hop 
och R’n’B utanför Kulturkvar-
teret och du har mixen som är 
Kulturnatts kännetecken. 

– Efter två års ofrivillig paus 
är det äntligen dags igen. Jag är 
imponerad över hur alla kul-
turaktörer gör sitt bästa för att 
bidra till ett evenemang som i 
stort sett har någonting för 
alla. Som vanligt blir det också 
större avslutningsakter på fre-
dags- och lördagskvällen med 
bland annat DJ:n Martin Jen-
sen, Linda Pira, Daniela Ratha-
na och Jelassi, säger projekt- 
ledare David R Andersson.

För musikälskaren erbjuds 
också Virginia and Skybenders, 
Backyard Babies Unplugged 
med Nicke Borg och flera av 

kommunens musikklasser och 
ensembler. 

Precis som tidigare år får vi 
också en nostalgitripp när 
Town & Country Cruisin kör 
cruising i centrum. Wendes  
Ridande Batteri med sitt sex-
spann och Hemvärnets musik-
kår glädjer också besökarna.

Allt är gratis för besökaren, 
men vissa arrangemang kräver 
föranmälan. 

www.kristianstad.se/kultur-
natt

troducera källkritik från bör-
jan, berättar hon. 

Men arbetet kom i gång och 
i dag märks resultatet tydligt  
i elevernas ordförråd och för-
ståelse.

– Man måste använda rätt 
källa så den inte är falsk, säger 
eleven Nellie Hedvall. 

Arbetet med källkritik bör-
jar så tidigt som i förskoleklas-
sen och fortsätter upp till års-
kurs nio. Till hösten utvecklas 
material för årskurs sju med 
inriktning på medier. 

En avgörande resurs
På Fjälkinge skola är skolbibli-
oteket öppet och bemannat 
alla skoldagar, vilket lärare och 
elever är tacksamma över.

– I mitt jobb som språklärare 
är det avgörande att det finns 
ett bemannat skolbibliotek 
med en fackutbildad bibliote-
karie. Jag tycker att alla elever 
ska ha rätt till ett bibliotek,  
säger Maria Bengtsson. 

Linda O’Sullivan ser till att 
skolans alla ämneslärare, spe-
cialpedagoger, modersmåls- 

Omsorg  
och hjälp

Barn  
och utbildning

DJ:n Martin Jensen avslutar 
årets Kulturnatt den 21 maj.


