Kommunfullmäktige är inställt

Kommunfullmäktiges sammanträder den 9 december är inställt.

Anledningen är att det var för få ärenden. Nästa möte är den 10 februari 2022.

Medborgarlöfte 2022 och samverkan

Tillsammans med polisen arbetar vi för att du som bor i kommunen
ska känna dig trygg och säker.

Medborgarlöften är ett åtagande
mellan lokalpolisområde Södra
Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Orust och
Tjörn till invånarna. Nu förlänger vi 2021 års löfte att gälla
även 2022.
Buskörning och droganvändning
skapar otrygghet hos kommuninvånarna enligt de medborgardialoger som genomfördes under hösten 2020, då över 2 000 invånare
i de tre kommunerna svarade på
frågor om trygghet. Det stämmer
överens med de aktuella lägesbilder som polis och kommunerna
tagit fram för området, baserade
på bland annat brottsstatistik
och trygghetsmätning.

Polisen lovar att ha minst 15
särskilt riktade insatser mot trafik
och droger i de tre kommunerna,
med särskilt fokus på att fånga upp
ungdomar som riskerar att hamna i
kriminalitet eller missbruk.
Kommunerna lovar att
• genomföra föräldrastärkande
insatser och involvera näringsliv och andra berörda aktörer
i trygghetsarbetet genomföra
föräldrastärkande insatser.
• genomföra insatser för att
minska kriminaliteten och droganvändningen bland ungdomar
• genomföra insatser för att öka
trafiksäkerheten
• genomföra fysiska åtgärder för
öka den upplevda tryggheten

50 år som kommun

Vi uppmärksammar att Orust
har varit en kommun i femtio år.

Under december kommer vi att
publicera en adventskalender på
www.orust.se med 24 tillbakablickar på de femtio åren som passerat sedan vi blev en kommun.
Den 1 januri 1971 blev Orust
en enda kommun. Fram till
kommunreformen 1952 bestod
Orust av 10 småkommuner.
Men nya lagar inom socialvård
och skola krävde större lokala
enheter. Storkommunerna Morlanda, Tegneby och Myckleby
bildades. 1962 gick Tegneby och
Myckleby samman och bildade
Östra Orusts kommun.

Meröppet bibliotek

Den 1 december ändrar Svanesunds bibliotek sina öppettider.

Från och med 1 december är
Svanesunds bibliotek bemannat tisdag 12:00-19:00 och
onsdag till fredag 12:00-16:00.
Svanesunds bibliotek blir också
meröppet från den 1 december.
Kontakta ditt bibliotek eller läs
på www.orust.se för att få veta
mer om hur du blir meröppetanvändare.

Sammanträden

Tid, plats och kallelse
publiceras på www.orust.se

Kommunfullmäktige
Den 9 december
Kommunstyrelsen
Den 26 januari 2022

Kicki Nordberg, kommundirektör Stenungsunds kommun, Evike Sandor,
kommundirektör Tjörns kommun, Susanne Arvidsson, lokalpolisområdeschef
och Henrik Lindh, kommundirektör Orust kommun.
Orustkommunikén ges ut av Orust kommun
Kommunförvaltningen, växel 0304-33 40 00
www.orust.se, e-post: kommun@orust.se

Miljö- och byggnadsnämnden
Den 8 december

Orustkommunikén

Aktuellt från kommunen
Nr 10 december 2021

Du kan prenumerera på våra nyheter!
Vill du få våra nyheter till din e-post? Vi erbjuder flera
olika typer av prenumerationer. Du hittar alla via länken
Självservice-Prenumerera på första sidan på www.orust.se

Kompetensutveckling för barnskötare

Nu är det dags för fortbildning om den nya läroplanen och aktuell forskning i förskolan för våra barnskötare.
Genom kompetensutvecklingen stärks våra barnskötare i sin yrkesroll och i sitt uppdrag utifrån läroplanen.

Att vi kan erbjuda fortbildning för båda yrkesgrupperna i
förskolan samma år, medför en
kvalitetsökning i våra förskolor
säger Katarina Levenby, chef för
sektor lärande, och en möjlighet
till kollegialt lärande i förskolan.
Nya begrepp i läroplanen så som
undervisning, utbildning och
yrkesroll i förskolan har tolkas och
definierats i utbildningen. Förskolan är numera en utbildningsenhet som bedriver undervisning.
Både barnskötares och förskollärares yrkesroller är lika viktiga

för att ge barnen den bästa omsorgen, lärande och utveckling
i förskolan. Det känns extra bra
att även förskolans personal får
fortbildning i ny läroplan och
att yrkeskategorierna får diskutera sitt uppdrag säger Elisabeth
R Karlsson, verksamhetsutvecklare förskola.

om yrkesrollerna i förskolan och
dess olika ansvar, för att klargöra
samt hur pedagogerna tolkar
sitt uppdrag utifrån läroplanen.
På förskolan är det väsentligt
att barnen får den bästa möjliga
utbildningen och undervisningen där lek, omsorg och lärande
bildar en helhet.

- I utbildningen diskuteras
uppdraget och jag är väldigt
glad att fortbildningen för
barnskötare kom nu säger Susan
Meuller, rektor på Svanesunds
förskolor. Det är viktigt att prata

Under nästa läsår kommer båda
yrkeskategorierna att ha återträffar för att behålla och utveckla
sin kompetens om förskolans
uppdrag enlig den nya läroplanen.

Ljusmanifestation för barns rättigheter

Den 19 november var det den Internationella barndagen och ett år
sedan barnkonventionen blev svensk lag. Det firade vi med att delta i
manifestationen ”1000-tals lyktor” på Hamntorget i Henån.

Manifestationen ”1000-tals lyktor” ska synliggöra barnen och
ge dem en röst i det offentliga
rummet. Lyktor tänds i samband
med internationella barndagen
på torg över hela Sverige, i en
ljusmanifestation för barn och
av barn.
I år var första gången vi deltog
i manifestationen ”1000-tals
lyktor”. En lykta symboliserar
ett barn och dess betydelsefulla
plats och röst i vårt samhälle.

Det blev fint möte det blev
mellan våra barn och vuxna på
Hamntorget. Pedagoger från
våra förskolor arbetade tappert i
den hårda blåsten för att tända
de 298 lyktor som Orustbarnen
tillverkat. Så roligt att så många
familjer inledde sin fredagskväll med att besöka torget i
de fladdrande lyktornas sken.
Lyktorna brann för alla Orusts
barns betydelse, både de som var
på torget och de som inte hade
möjlighet att komma dit.

Anhörigstöd

Tillsammans med frivilligorganisationer och föreningar
erbjuder anhörigstödet flera
olika möjligheter för dig som
stöttar en anhörig att träffas.

Under hösten har vi bland annat
utforskat Orust. Att få träffas
och tillsammans upptäcka nya
platser är värdefullt för den som
vårdar och stödjer en närstående
och fikastunden tillsammans är
guld värd. Håll utkik efter vårens
aktivitet på www.orust.se eller
kontakta anhörigkonsulenten
Carita Nurmi 0304-33 41 19
för mer information.

Fikastund i Hälleviksstrand.

Vi önskar dig
en riktigt
God jul och ett
Gott nytt år!
Ljusmanifestationen ”1000-tals lyktor” på Hamntorget i Henån

Nästa nummer av Orustkommunikén kommer den 3 februari 2022.

