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Ny utbildning
för särskolan
KRAMFORS

Ett nytt utbildningsprogram startar till hösten vid gymnasiesärskolan på Ådalsskolan.
Programmet heter fordonsvård och godshantering och kommer att
genomföras på Vallen
inom ramen för skolans
fordonsprogram.
Programmet är en
del av gymnasiesärskolans reform GySär
13 som starkare betonar samarbetet med
arbetslivet och målet
att klara sin egen försörjning.

I GySär 13 framgår att det
ska finnas nio nationella
program inom gymnasiesärskolan. I Kramfors finns
i dag redan det Individuella programmet vid Ådalsskolan och programmet
för Skog, mark och djur
vid Nordviksskolan.
– Kommunen ska på
egen hand eller i samarbete med andra erbjuda breda alternativ. Vi har inte
möjlighet att ha alla program utan satsar på det vi
är bra på och har då ett väl
fungerande fordonsprogram, säger Peyman Vahedi, rektor vid Ådalsskolan.
En uppskattning är att två

till fyra elever per år kommer att tas in på programmet, räknat på länet som
upptagningsområde. Detta ska gå att klara med for-

donsprogrammets befintliga lärare och resurser.
– Blir det fler elever får
vi angenäma problem, säger Peyman Vahedi.
Utbildningen ska förbereda eleverna för att
till exempel kunna arbeta med fordons- eller maskinreparationer, biltvätt,
rekonditionering, transportarbete med truck eller svarvning. Inom godshantering kommer det att
till exempel att ingå kunskaper om säkerhetsföreskrifter. Att vara serviceinriktad och kunna kommunicera och samverka
med kunder betonas också i utbildningen.
– Därför är fordonsprogrammet också lämpligt
genom att det sköts som
en vanlig verkstad dit det
kommer kunder och lämnar in fordon, säger Peyman Vahedi.
Det som skiljer särsko-

lans program från fordonsprogrammet är bland
annat att det inte ger högskolebehörighet eller
branschens certifiering.
Utbildningen blir också
mer flexibel och anpassas
efter elevernas indivduella förutsättningar. En viktig del med utbildningen
är att den ska bidra till att
motverka utanförskap.
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Kommundirektören
uppmärksammad

ingar och företag och privatpersoner.
En av hörnstenarna var
information och delaktighet.
– Dialog kan man komma
hur långt som helst med.
Förklara att flyktingar söker sig till varandra för att
de känner trygghet, inte för
att de inte vill vara en del av
det svenska samhället. För-

klara vad de varit med om.
Det skapar förståelse i stället för rädsla.
Att styra flyktingströmmarna är också ett måste.
– Annars hamnar de flesta i storstäderna. Och där
blir det segregation och till
sist stora problem, eftersom det varken finns jobb
eller bostäder så det räcker.
Flyktingmottagningarna

måste spridas ut över hela
landet.
Till syvende och sist
handlar det dock om möten
mellan människor. Cejko
Kahteran ser tre alternativ:
– Vi kan välja att bråka,
hata, slåss och mörda. Vi
kan välja att leva sida vid
sida och ha respekt för varandra. Eller vi kan välja att
prata, hjälpas åt, komma

överens och samarbeta. Valet är ditt!
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Större risk för psykiskt sjuka att bli mördade
Människor med psykiska
sjukdomar löper två till
tre gånger högre risk att
bli mördade än andra.

– Det här är bara toppen
av ett isberg, säger forskarna bakom studien, som ef-

terlyser bättre riskbedömningar i vården.
– Det tyder på att den
här gruppen, där det ultimata våldet är mord, även
riskerar att utsättas för annat grovt våld, säger professor Jan Sundquist, vid Cen-

trum för primärvårdsforskning i Malmö, till TT.
Forskarna har studerat
samtliga 615 mord som begicks i Sverige 2001–2008.
Studien visar att den som
lider av personlighetsstörningar, depression, ångest

eller psykos löper två till
tre gånger högre risk att
bli mördade jämfört med
svenskar i allmänhet. Och
de som har ett drogmissbruk löper nio gånger högre
risk att bli mördade, skriver
Upsala Nya Tidning. (TT)

Härnösands kommundirektör Sofia Pettersson hamnar på 31:a
plats på tidningen Dagens Samhälles lista
över välfärdens 100
viktigaste kvinnor.
Tidningen har listat
kvinnor med viktiga
uppdrag och den skiljer sig en del från den
lista som Veckans affärer gör med landets
mäktigaste kvinnor.

Dagens Samhälle uppger
att syftet med ”Välfärdens
100 viktigaste kvinnor”
är att synliggöra det viktiga arbete toppcheferna
utför.
För skolan, vården och
omsorgen är det en strategisk fråga att välfärden
även i framtiden kan rekrytera och behålla sina
egna supertalanger.
Kommundirektör Sofia

Pettersson i Härnösand
hamnar nu på 31 plats på
listan.
Tidningen har fokuserat på de tre kärnområdena: skola, vård och omsorg.
– Det här var roligt, säger Sofia Pettersson.

Sofia Pettersson räknas nu
som en makthavare bland
landets kvinnor verksamma
inom välfärdssektorn.
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Toppar listan gör Irene
Svenonius, stadsdirektör
Stockholms stad.
Härnösands kommunalråd Sara Nylund (S)
är stolt över att Härnösands kommundirektör
har hamnat så högt som
på 31:a plats på listan.
– Det här var verkligen
kul, att hon skulle komma
så här högt hade vi inte
räknat med, säger Sara
Nyberg som var på plats
vid utdelningen.
LENNART LUNDBERG

