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Vi lever i en 
spännande tid, där 
teknikutveckling och 
digitalisering oav-
brutet förändrar vårt 
sätt att leva. Det som 
förr tog flera dagar 
att göra sker idag på 
några sekunder och 
vi kan alla förundras 
över den snabba 
förändringstakten.

Det har således hänt en hel del sedan 1967 
då Värmlandsdata etablerades i Forshaga. 
På den tiden var datorerna stora och två 
IBM 360 med magnetbandstationer och 
skivminnen kördes i treskift. Informa-
tionen kördes rent fysiskt i så kallade 
databilar från olika orter i Värmland till 
Värmlandsdata (i lokalerna där Forshaga 
Akademien nu har sin verksamhet). Värm-
landsdata gick från 100-talet anställda 
till, som mest, över 600 personer som pro-
grammerade, systembyggde och suppor-
tade de som var tidigt ute att effektivisera 
och kvalitetssäkra sina verksamheter. 

Inte trodde någon då att vi 50 år senare 
skulle använda en mobiltelefon till att 
handla med, att fotografera, att se vad 
det är för väder, att styra sin bil, att höja 
värmen i bostaden, att lyssna på en ljud-
bok i, att läsa av koordinater var du är, att 
läsa sin läkarjournal, att anmäla ett fel på 
en gatlampa, att streama teve eller att 
läsa tidningen! Ja säg det som numera inte 
ryms i fickan.

Vissa av oss vill dock fortfarande ha en 
riktig papperstidning att bläddra i, och 
nog är det så att en del saker aldrig kan 
ersättas av digitala lösningar. Ny teknik 
ger oss mycket gott, men den har sina 
nackdelar också. Digitaliseringen kräver 
tid och resurser. Tekniken måste underhål-
las och uppdateras. Den är också sårbar 
när det inte fungerar.

Vi människor förväntar oss i allt högre grad 
att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta 
våra ärenden, få tillgång till information 
och ha möjlighet till inflytande genom 
digitala kontaktvägar. Vår kommun har 
infört ett stort antal e-tjänster. Vi har 
ett omfattande informationsflöde på våra 
webb -och facebooksidor. Kommunen är 
också öppen för direktkommunikation på 
många olika sätt. Allt detta förutsätter att 
vi anpassar oss, både som användare och 
producenter. 

Men ökad nåbarhet får inte innebära att 
vi försämrar vårt sätt att jobba effektivt 
eller att det skapar andra olägenheter. Vi 
lever i en tid då e-samhället inrättas och 
utvecklas. Detta innebär stora utmaningar 
och kommunen behöver både kompetens 
och resurser på området. Gemensamma 
lösningar och ökad kommunal samverkan 
är därför nödvändigt i detta avseende. 
Många arbetsuppgifter som idag sker ma-
nuellt kommer sannolikt att ersättas av di-
gitala välfärdstjänster. Redan idag används 
kamerateknik, robotar och automatiska 
hjälpmedel inom äldreomsorgen och alla 
större barn från fjärde klass har en egen 
skoldator. Men all teknik kan inte överta 
den utveckling som sker när människor 
möts och det måste fortfarande finnas 
undersköterskor, kockar och förskollärare.

Digitaliseringen måste vara ett hjälpmedel 
för människan. Den ska ge en enklare och 
tryggare vardag. Vinsterna som skapas ska 
självfallet riktas till att vi människor får 
fler möjligheter att umgås med varandra. 
Visserligen kan vi nå hela världen framför 
våra dataskärmar, men för att verkligen nå 
en människa, behöver vi träffas på riktigt.  

PERS KRÖNIKA
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Varför är arbetet med digitalisering  
viktigt för barnen?
Det finns flera skäl till varför alla barn 
ska få möjlighet att utveckla en digital 
kompetens. Skolverket lyfter fram:
• Vi lever i en tid med ett stort infor-

mationsflöde, ökad digitalisering 
och snabb förändringstakt.

• För att kunna verka i ett sådant 
samhälle behövs en digital kom-
petens. För att förbereda elever för 
fortsatta studier och arbetsliv.

• För att öka likvärdigheten och ge 
alla elever samma förutsättningar.

Digitaliseringsstrategi
Regeringen har beslutat om föränd-
ringar i styrdokumenten. Skolans re-
viderade styrdokument trädde i kraft 
1 juli 2018 och förskolans börjar gälla  
från och med den 1 juli 2019. De nya 
skrivningarna ska bidra till att barn 
och elever utvecklar förståelse för hur 

digitaliseringen påverkar individen 
och samhället. De ska stärka elever-
nas förmåga att använda och förstå 
digitala system och tjänster, samt att 
förhålla sig till medier och information 
på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det 
handlar också om stärka förmågan 
att lösa problem och omsätta idéer i 
handling på ett kreativt sätt med hjälp 
av digitala verktyg.

Programmering i förskola och skola
En del av regeringens digitaliserings-
strategi handlar om programmering 
och i Forshaga kommun arbetar 
pedagoger med programmering på 
olika sätt beroende på ämne, ålder och 
årskurs. I de lägre åldrarna används 
stegvisa instruktioner. Det kan göras 
på olika sätt, till exempel med hjälp av 
en Blue-Bot.  En enkel hantering gör 
att även små barn kan träna logiskt 
tänkande och enkel programmering. 

Digital kompetens 
i förskola och skola

I våra förskolor och skolor pågår arbetet med digitalisering. Digital kompetens innebär att vi rustar 
våra barn för framtiden. Vi visar dem hur digitaliseringen påverkar dem själva och världen de lever i. 
Vi lär dem att använda tekniken på ett kreativt sätt för att lösa problem och vi lär dem att ta ansvar 
och se kritiskt på det informationsflöde de möts av.

Tem
a

! 

Ett annat sätt att arbeta med program-
mering i de lägre åldrarna är genom 
så kallad blockprogrammering. Det är 
ett sätt att bygga upp ett program med 
hjälp av byggklossar, lite som ett pus-
sel. För de äldre eleverna används lite 
mer avancerad blockprogrammering 
och senare textprogrammering. 

Digitala nationella prov
Under hösten kommer uppsatsdelen i 
flera nationella prov att vara digitala, 
och från 2020 kommer alla nationella 
prov att vara digitala.

Utbildning för lärare
Det pågår också omfattande utbild-
ning för lärare kring digitalisering 
i vår kommun, genom bland annat 
fortbildning och erfarenhetsutbyte.

Du vet väl om att du är välkommen att 
följa med ditt barn till skolan? Ta chansen 
att se hur vi jobbar! Kontakta personalen 
för att bestämma en dag som passar.

Besök skolan
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Karin Landeklint 
lärare i NO och teknink 

på Grossbolskolan och som 
nominerats till Guldäpplet.

Fem frågor

Du är nominerad till Guldäpplet, kan du berätta om det?
―Det kom som en överraskning! Jag visste inte vad det var, eller att jag var no-
minerad, men jag blev såklart jätteglad. Guldäpplet är en utmärkelse med syfte 
att lyfta fram lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg 
och arbetssätt. Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne.

Hur arbetar du med digitalisering?
―Jag arbetar med att få med digitaliseringen på flera sätt. Till exempel använ-
der eleverna skolans bärbara datorer för dokumentation, genom fotografi, film 
eller text. Jag tycker att det är viktigt att eleverna får en gemensam grund när 
de börjar på högstadiet. Jag arbetar även med programmering i min undervis-
ning. Eleverna lär sig grunderna via så kallad blockprogrammering för att vi 
senare skall nå till textprogrammering. Jag använder bland annat micro:bit i 
undervisningen, där eleverna kan programmera både via blockprogrammering 
eller textbaserad programspråk. Micro:bit är en liten enhet som man, genom att 
programmera den, kan få att utföra olika saker. Digitaliseringen ska genomsyra 
hela undervisningen och användas för att få en likvärdig bred bas. 

Vad är din drivkraft i digitaliseringsarbetet?
―Det händer mycket inom detta område och vi är i början av utvecklingen. Jag 
tycker att det är fantastiskt häftigt och roligt att få vara med på denna resa. 
Eftersom jag undervisar från årskurs tre till sex i alla NO-ämnen och teknik så 
har jag ett stort spelutrymme och kan nå eleverna på bredden. Jag har idag 
inte något fast läromedel vilket gör att jag även har möjlighet att skapa och 
utveckla mycket  själv. 

Vad tycker eleverna om det digitala arbetet?
―Eleverna tycker att det är roligt men de är ovana att använda datorerna i 
studiesyfte. Det är viktigt att vi förmedlar nyttan av det arbetet. Det finns 
verktyg som hjälper dem i deras lärande och som gör att det blir enklare. Har 
vi till exempel pratat om fjäll och berört ord som spång och myr så kan det 
vara bra att vi söker fram bilder på detta som eleverna sedan kan lägga in i sina 
dokumentationer.

Hur tror du att framtidens skola ser ut?
―Jag hoppas att arbetet med digitalisering om några år verkligen har landat hos 
alla vuxna i skolan, att vi har de bästa förutsättningarna och likvärdiga mål. Jag 
hoppas då att digitaliseringarbetet har blivit en naturlig del av undervisningen, 
det är en mycket spännande utveckling vi står inför. 

Hjärteväxt på 
Grossbolsskolan
I uppstarten av varje läsår på 
Grossbolsskolan arbetar vi med 
att ta fram tre punkter i skolans 
värdegrundsarbete Hjärteväxt. Vi 
har under åren jobbat lite olika men 
vad passade väl bättre i år än att 
göra ett skolval?

På mellanstadiet bildade eleverna 
partier utifrån tio punkter som arbe-
tats fram. De förbereddes genom att 
skapa valaffischer och presentera sitt 
parti och vandra ute på en rast för 
att locka väljare. Under vecka 37 ge-
nomfördes valet för alla elever från 
förskoleklass till årskurs sex. Detta 
med riktiga valskärmar, valkuvert, 
röstmottagare och rösträkning. 

Resultatet blev
• Visa ärlighet, tala sanning och 

medge fel och säga förlåt
• Respektera olikheter
• Inte delta i kränkande behandling 

Nu återstår att jobba vidare med 
dessa punkter och reda ut vad de 
står för. Här kommer vi att samar-
beta med elevrådet och ta vara på 
tips och ideèr.  
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Då det moderna samhället kontinuer-
ligt strävar efter en utveckling inom 
IKT (informations- och kommuni-
kationsteknik) är det nödvändigt att 
även förskolan försöker följa.  En del 
kanske hävdar att digitala verktyg 
och IKT i förskolan är överflödigt, att 
förskolan ska vara en plats för lek, 
gemenskap, lärande och utveckling, 
fri från modern teknikutveckling. Men 
är det ens möjligt att ignorera teknik-
utvecklingen som är en del av barns 
vardag? Får vi ens sträva emot den 
digitaliseringsvåg som går över hela 
världen? 

Uppdrag i läroplanen
I den nya, reviderade läroplanen som 
träder i kraft den 1 juli 2019 har skol-
verket bland annat förstärkt skrivning-
en om digital kompetens. Förskollä-
rare har alltså i uppdrag att undervisa 
barn i förskolan om digitalisering. 

Vad innebär digitalisering i förskolan?
Digitalisering i förskolan handlar om 
att utveckla barns lärmiljöer. Med IKT 
menar man den kommunikation som 
uppstår när man använder digitala 
verktyg. Vi kan förstärka miljön ge-
nom projiceringar, ljus och ljud, söka 
information och programmera.  

Digitalisering ska inte ersätta andra 
vardagliga aktiviteter på förskolan. 
IKT är ett komplement och en resurs i 
arbetet. Användandet av IKT främjar 
barns lärande inom många olika områ-
den, såväl som samspel, problemlös-
ning och reflektion. Det ökar barnens 
förutsättningar att både få uppleva, 
och lära sig, genom digitala verktyg. 
I förskolan har vi arbetat flera år med 
digital kompetens (i form av lärplat-
tor, projektor, datorer) men i lite olika 
stor utsträckning. Då utvecklingen går 
framåt är mycket nytt även för oss. 

Digitalisering i 
förskolan, behövs det?

Vi lever i en föränderlig värld där digitalisering blir en allt större del av vår vardag. De barn som 
växer upp idag får tidigt ta del av många olika typer av digitala verktyg i sin vardag. Detta i form  
av mobiltelefoner, lärplattor, datorer, ljusbord, smartboard, projektor med mera.

I nya läroplanen har skolverket förstärkt 
skrivningen om digital kompetens: 
förskollärare har i uppdrag att undervisa 
barnen i förskolan om digitalisering. 

Förskolans läroplan
Tem

a
! 

Exempel på digitala verktyg 

Blue-Bot
Blue-Bot är en golvrobot som kan styras 
från en surfplatta, dator eller med 
knapptryckningar på ryggen. 

Smartboard
Smartboard är ett pedagogiskt verktyg, 
en interaktiv whiteboard, dator och 
projektor i ett och samma verktyg. 

Pluttra
På många förskolor använder vi oss av 
Pluttra som är ett dokumentationsverktyg 
där pedagoger dokumenterar verksamhe-
ten samt det enskilda barnets lärande. 

Projektor och lärplatta
Med en projektor har vi provat olika 
sorters projiceringar på vägg eller tält. 
Lärplattan används till att söka informa-
tion, ta kort och spela musik.

Studio på gång
Vi är på god väg att starta en studio i 
Deje. I studion finns ett ”Labb” och ett 
”digitaliseringsrum”. I digitaliserings-
rummet kommer barnen att få ta del av 
filminspelning med hjälp av greenscreen, 
samt det interaktiva läromedlet ”magiska 
golvet”. 
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Det pågår ett digitaliseringsarbete i svenska skolor, och Forshaga vuxen-
utbildning är inget undantag. För vuxna elever finns teknisk hjälp att få 
i skolan, bland annat hos Anna-Karin Jakobsson som är stödresurs.

Anna-Karin Jakobsson arbetar som 
stödresurs vid vuxenutbildningen och 
möter elever som söker hjälp i sina 
studier. Anna-Karin erbjuder person-
lig hjälp och stöttning i studier och 
andra frågor. 
―Vi sitter i ett grupprum och hjälps åt, 
berättar Anna-Karin. Det har varit upp-
skattat att elever med olika studiemål 
och i olika stadier i livet har en plats att 
samlas på. Det välbesökta rummet är 
en plats för frågor mellan himmel och 
jord som engagerar många.

För en del elever är skolans tekniska 
lösningar nya inslag i vardagen som 
kräver vissa digitala kunskaper, då är 

Ovana datoranvändare 
hittar rätt hjälp 

det bra att ha någon att fråga. Anna-
Karin får många frågor som handlar 
om användning av datorer.
―Det handlar ibland om att eleven har 
haft ett jobb där datorer inte har krävts 
eller att det inte har funnits en dator 
i hemmet, säger Anna-Karin. Det kan 
då bli en uppförsbacke i början, men 
eleverna upplever det som positivt 
att lära sig hur datorer och teknik 
fungerar.

Eleverna är nyfikna och vet vad de vill 
ha hjälp med även om tekniken upp-
levdes som skrämmande i början. 
―De elever som har kommit och bett 
om hjälp har gjort väldigt stora fram-
steg och ser definitivt fördelarna med 
att använda digitala verktyg i skolan, 
fortsätter Anna-Karin. Om vi stöter på 
tekniska problem som vi inte kan lösa 
med all kunskap som finns samlad i 
rummet så har vi administratörer och 
lärare som också kan hjälpa till. Alla 
frågor brukar kunna redas ut!

Tem
a

! 

Sök till Forshaga 
vuxenutbildning
Grundläggande nivå
Om du saknar betyg från grund-
skolan kan våra kurser ge dig kun-
skaper för att aktivt kunna delta i 
samhället, arbetslivet eller möjlig-
göra fortsatta studier.

Gymnasiekurser
Hos oss kan du både läsa enstaka 
kurser och hela gymnasieutbild-
ningar, som närstudier eller på dis-
tans. Vi hjälper dig att blicka framåt.

Yrkesutbildningar
• Vårdbiträde 800 poäng
• Vård- och omsorgsutbildning 

1500 poäng
• Barnskötare – Elevassistent -  

Bas 900 poäng

Svenska för invandrare (SFI)
Du kan lära dig mer svenska ge-
nom att studera SFI på dagtid eller 
med flexibla studieformer om du 
inte kan studera dagtid.

Särskild utbildning för vuxna
Har du en funktionsnedsättning 
och vill utveckla dina kunska-
per och kompetenser erbjuder vi 
studier i samarbete med Karlstad 
Vuxenutbildning.

Sista ansökningsdag: 2/12 2018 
Kursstart: 14 /1 2019

Studie- och yrkesvägledning
Kontakta oss för för studie-
planering och information. 
Britt Carlsson
Telefon: 054 -17 20 49
E-post: britt.carlsson@forshaga.se 
www.forshaga.se/vux
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Bidrag från staten och långsiktig plan
Under 2018 har det blivit möjligt med 
en ökad satsning på digitalisering och 
välfärdsteknik genom att vi fått ta del 
av ett bidrag från staten. Forshaga 
kommun har också antagit en digita-
liseringsplan för vård och omsorg. I 
den beskriver vi hur den långsiktiga 
utvecklingen av digitaliseringen ska 
gå till i vår kommun.

På god väg
Inom vård- och omsorg i Forshaga 
kommun är digitalisering inget nytt. 
Redan för flertalet år sedan infördes 
digitala journalsystem. 2016 byttes 
de analoga trygghetslarmen ut till 
ett helt digitalt system. I dagsläget 
provas en app för schemaläggning och 
tidsrapportering för anställda inom 
hemtjänsten. Det finns också planer 
på att införa en rapporteringsapp för 
tidsredovisning för LSS där tidsrap-

porteringen kan ske digitalt direkt till 
försäkringskassan. 

Efter sommaren installerades en natt-
kamera hos en brukare i hemtjänsten. 
Två till är beställda och ska monteras. 
För brukare innebär det trygghet 
och att slippa bli väckta på natten på 
grund av nattpersonal som ska kon-
trollera att allt är bra. 

På Resurscentrum finns tekniken samlad
I januari 2018 var politiker och tjänste-
män på studiebesök på Resurscentrum 
i Karlstad. Där finns en visningsmiljö 
för välfärdsteknik. På Resurscentrum 
har de många olika och innovativa 
hjälpmedel att visa. Bland annat en 
ätrobot, en toalett och en automatiserad 
duschkabin. Alla är hjälpmedel som 
ökar oberoendet och självständigheten 
vilket är viktigt för många, kanske 
särskilt för yngre personer. Gemensamt 

Digital teknik för
ökad självständighet

Inom vård och omsorg finns en långsiktig plan för hur digitaliseringen och välfärdstekniken ska utvecklas. 
Med stöd från staten har vi under 2018 kunnat öka satsningen. Att digitalisera kan innebära allt ifrån att 
förenkla personalens schemaläggning till robotar för brukarnas integritet och ökad självständighet.

Tem
a

! 

för hjälpmedlen är att de är enkla att 
handha och kan göra stor skillnad för 
någon som behöver hjälp i sin vardag. 
Till vår verksamhet har vi beställt en 
toalett som kommer att installeras på 
Lintjärns äldreboende. Även en ätrobot 
kommer att beställas. 

Marita Edlund, förvaltningschef för 
vård- och omsorg, har provat ätroboten. 
―Ätroboten var enkel att använda 
trots att den inte var programmerad 
för mig, berättar Marita. Om jag skulle 
behöva hjälp med matning skulle jag 
vilja ha en ätrobot för att bevara mitt 
oberoende och min självständighet.

Ska tekniken ersätta den mänskliga  
kontakten? Naturligtvis inte, men den  
kan frigöra tid för peronalen till omvård-
nad och ge brukare ökad självständighet!

Tar robotarna över?
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Höstlov! 
Vecka 44 i Forshaga kommun

Mumindag i Kulturhuset
31 okt kl 16.00-19.00
Kl 16-18 Pannkakor och Muminaktiviteter för alla barn
Kl 18-19 Föreställningen ”I Mumindalen”, passar barn 
från 4 år
 
Deje bibliotek, Folkets Hus-föreningen Deje samt 
Forshaga-Munkfors församling bjuder in till en  
Mumindag i Kulturhuset med olika Mumininspirerade 
aktiviteter för barn och familjer. Klockan 18.00  
spelas en musikteaterföreställning där Muminensem-
blen tar oss med på äventyr i Mumindalen. 
Muminaktiviteterna är gratis. Biljetter till föreställ-
ningen I Mumindalen kostar 50 kr eller som mest 200 
kr per familj. Muminföreställningen arrangeras av 
Folkets hus och biblioteket. Biljetter bokas/betalas 
på biblioteken i Deje eller Forshaga.

Öppettider på höstlovet:
Forshaga:
måndag 10 - 19
tisdag  8.30-19
onsdag 8.30-19
torsdag 8.30-19
fredag 10 - 15
söndag    11 - 14 

Deje: 
måndag 14 - 19
tisdag 10 - 14
torsdag 10 - 14

Biblioteken: 

Kultursöndagar: Kalejdoskop 
Plats: Forshaga bibliotek  
Dag: sön 28 oktober  
Tid: kl 11.00-13.00
Välkommen hit och skapa något tillsammans med 
ditt barn. Drop in, ingen föranmälan.
 
Sagostund 
Plats: Forshaga bibliotek 
Dag: fre 2 november 
Tid: kl 10.00 
Sagostunderna passar alla barn mellan 3-6 år. Är ni 
en förskolegrupp vill vi att ni föranmäler er till  
biblioteket.
 
Kultursöndag: Legobygge 
Plats: Forshaga bibliotek 
Dag: sön 4 november 
Tid: kl 11.00-13.00
Välkommen hit och skapa något tillsammans med 
ditt barn. Drop in, ingen föranmälan.
 
Barnteater – Att fånga en tiger 
Plats: Forshaga Folkets Hus 
Dag: tors 1 november 
Tid: kl 11.00
Ingen vet så mycket om djur som Johannas farfar. En 
kväll när farfar är barnvakt frågar Johanna hur man 
fångar en tiger. Så börjar en fantasiresa till djung-
eln. En föreställning som får både ung och gammal 
att skratta gott och väcker lusten att upptäcka spän-
nande saker tillsammans. Bygger på en bok av Mar-
tin Widmark och framförs av Jäders teater. Passar 
för barn 3-10 år. Gratisbiljetter hämtas på Forshaga 
bibliotek. Begränsat antal, så skaffa biljetter i god 
tid!  
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Hubben: 
Prova-på-judo
Vi tränar tillsammans och sedan bjuder vi på fika.
När: 30/10 - 1/11 (ti-to)
Var: Källaren vid Skivedskolans gymnastiksal
Tid: Kl.10:30 – 12:00 för dig som går i åk 3-6 och 
kl.13:00 – 14:30 för dig som går i åk 7-9.
Sista anmälningsdag: 25/10 
Anmälan till: forshagajudo@gmail.com
Begränsat antal platser, så först till kvarn. 

Prova-på-crossfit med Karin Ullén
Torsdag 1/11 i Sporthallen, Lärcenter
Kl.11:00 - 12:00 för dig som går i åk.3-6
Kl.12:00 - 13:00 för dig som går i åk.7-9
 
Fredag 2/11 i Sporthallen, Deje (A-hall)
Kl.11:00 – 12:00 för dig som går i åk.3-6
Kl.13:00 – 14:00 för dig som går i åk.7-9
Sista anmälningsdag 29/10 
Anmälan till par.ekberg@forshaga.se

Gör din egen film med Evelyn Frankel
För dig som är mellan 10-15 år
Var: Musiksalen på Lärcenter
När: 30-31/10 (ti-on)
Tid: 10:00 – 15:00
Sista anmälningsdag: 25/10
Anmälan till: evelyn@evelynfilm.se

Keramikkurs
Gör halloween- och julsak med Annelie Norlén
För dig som går i åk.1-5
Var: Annelies keramik & hobby, Storgatan 41b
När: 30-31/10 (ti-on)
Tid: 10:00 – 13:00 Vi bjuder på frukt.
Sista anmälningsdag: 25/10
Anmälan till: info@annelieskeramik.se
Begränsat antal platser, så först till kvarn.

Hubben håller öppet!
Går du i högstadiet eller gymnasiet? Hubben i 
Kulturhuset, Deje, är öppen för dig på fredag 26/10 
och 2/11 kl.17:00-23:00.

Simhallen: 
Extraöppet under lovet! 
Måndag 29 oktober 10.00–14.00
Tisdag 30 oktober 10.00–14.00 + 16.00-20.00
Onsdag 31 oktober 10.00–13.00 + 16.00-20.00
Torsdag 1 november 10.00–14.00 + 16.00-19.00
Fredag 2 november 10.00–14.00
Lördag 3 november Stängt
Söndag 4 november 12.00 - 16.00

Övriga öppettider samt tider för de vanliga grupp- 
aktiviteterna se forshaga.se/simhall.

Bio på Forshaga Folkets hus: 
Folkets hus visar filmen  
”Djungelgänget” på höstlovet. 

Dag: tisdag 30 oktober   
Tid: 12.00 och 15.00

Fri entré och  
kiosken är öppen!
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Hugo Hedström Jamie Häggbom Keaton Bjelv Lily Eriksson

Linnéa Fransson Liv Udd Malte Nilwert Nabil Bairah

Annie Martinsson Ester Hagelin HolmströmDarya Mohammadi Elis Thernström

Vi har som tradition att hälsa alla nyfödda barn välkomna 
genom att besöka dem och deras familjer.

Besök hos de nyfödda

Några gånger om året åker vårt kommunalråd 
runt i kommunen för att hälsa på familjernas 
nya medlemmar. Barnet får blommor och kom-
munens maskot Björn. Bebisuppvaktningarna 
har blivit en fin tradition sedan första besöket 
år 2000. Med omkring 100 uppvaktade bebisar 

varje år har besöken blivit många! Och för oss 
är det mer än ett trevligt sätt att välkomna 
våra nya invånare. Det är också ett sätt att få 
ta del av familjernas synpunkter och funde-
ringar kring vår gemensamma plats!
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Kulturer möts
För tredje året i rad arrangerar Kulturskolan i 
Forshaga kommun festivalen Kulturer möts. Det blir  
en multikulturell dag där besökaren kostnadsfritt kan  
ta del av scenframträdanden, konst och workshops. 

Dans, musik 
och mat

Kulturer möts är en del av ett större 
projekt, där kulturskolan lägger fokus 
på mångfald och integration i alla dess 
former. 
― Målet är att kulturer ska mötas, både 
länder och konstformer emellan. Vår 
inriktning ligger främst på integration 
och ungdomar med funktionsvariatio-
ner, säger David Olsson gitarrpedagog 
på skolan.

Årets konferencier 
är Johan Fält och 
han kommer leda 
publiken genom ett 
spännande utbud av 
konst, dans, musik 
och mat från olika 
kulturer. Det blir 
workshops, den sy-
risk-kurdiska musikern Bahar Hesko 
bjuder på sång och musik, Hampus 
Karlsson ställer ut sin konst, musiker 
från NBV spelar, Unga Västanå teater 
uppträder, Månarna och Baseline från 
Karlstad och grupper från Kultursko-

lan i Forshaga dansar. Dessutom blir 
det svensk blues delux när Alabama 
Lovesnakes framträder tillsammans 
med några av Kulturskolans orkes-
terklasser.  Forshaga IF säljer mat och 
Café Rasten har öppet. Kulturer möts 
arrangeras av Forshaga kommuns kul-
turskola i samarbete med Röda korset.

24 november 12-16
Forshaga lärcenter

Nellie Swalling Samuel Berg Svante Frick

Program
12.00 Invigning

12.30  Dans av Månarna och Baseline från Karlstad och grupper  
 från kulturskolan i Forshaga 

13.00  Alabama Lovesnakes med kulturskolans orkesterklasser

13.30  Kulturskolan – uppträdande av elever

14.00  Skrômt – Folkmusik av elever från Karlstads kulturskola 

14.20  Bahar Hesko

15.00  Unga Västanå berättar värmländska skrönor 

15.30  Festivalen avslutas med Bahaa, Nour, Mohammad,  
 Mhreteab och Raghad från NBV

Vi ber om ursäkt!I förra Kontakten fick Samuel tyvärr fel namn under sin bild! Nu ska det vara rätt!
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Grossbolstorps-
vägen blir säkrare 
En ny gång- och cykelbana och 
smalare körbana ska göra Gross-
bolstorpsvägen säkrare för de som 
promenerar och cyklar. 

Så kommer det att se ut
Sträckan som berörs är cirka 600 
meter lång. Den börjar vid kors-
ningen Smedbacken/Annebergs-
gatan och slutar vid tunneln under 
väg 62. Från korsningen Smedback-
en/Annebergsgatan till Solvändan 
blir den befintliga gångbanan 
bredare så att det blir plats även att 
cykla. Återstående sträcka fram till 
tunneln under väg 62 är helt ny.

Få ner hastigheten på trafiken
Sträckan lutar relativt brant och 
därför kan vi inte lägga in fartgupp 
eftersom sådana i en backe kan 
bidra till att fordon får svårt att ta 
sig upp vintertid. Hela sträckan 
blir dock smalare då en del av 
gatans yta blir gång- och cykel-
väg och mellan de två infarterna 
till Ängbråtsgatan bygger vi två 
avsmalningar. Sådana hinder i väg-
banan är till för att uppmana alla 
oss bilister att ta hänsyn och köra 
långsammare.

Finansiering
Kommunen får statsbidrag från 
Trafikverket som täcker 50 procent 
av kostnaden.

Ytterligare etapp 
När väg 62 inom några år byggs 
om med en ny avfart från väg 62 
planerar vi att förlänga gång- och 
cykelvägen ända fram till SISU.

Olivia  och Livia går i fjärde klass på Skivedsskolan. För en tid sedan 
tröttnade de på att kallas för fula ord och startade en namninsamling. 
Girl power, som de kallar sig, har fått uppmärksamhet för sitt initiativ 
inte bara i sin egen klass utan även i andra klasser och i elevrådet.

Hur kom ni på idén med  
namninsamlingen?
― Det var en dag på skolan när några 
killar hade kallat oss fula saker. Vi blev 
jätteledsna och bestämde oss för att 
starta namninsamlingen. Redan första 
rasten fick vi in 20-30 underskrifter! 

Olivia och Livia kallar sig för Girl po-
wer. De gick runt på skolan och både 
äldre och yngre barn skrev på deras 
namninsamling. Målet var att samla in 
100 namn men ganska snart hade fler 
än så skrivit under. 

Vad var ert mål med namninsamlingen?
― Vi ville se om folk verkligen brydde 
sig om det här! Vi tror att de som säger 
fula saker kanske inte tänker på att det 
de säger gör andra ledsna. De kanske 
bara vill skämta eller vara coola. Men 
vi tyckte inte att det var roligt. Om vi 
pratar om det här så hoppas vi att fler 
inser att det är fel att kalla varandra fula 
saker och att den som blir ledsen över 
att ha kallats något fult inte är ensam.

105 underskrifter mot 
fula ord på skolan

Vad ska Girl power göra nu?
― Vi har hört att de tagit upp och pra-
tat om Girl power i andra klasser och 
vi har fått presentera oss i elevrådet, 
det var jättenervöst. Namninsamling-
en gjorde vi ju för att kolla om det var 
värt att kämpa för. Nu vet vi att andra 
på skolan bryr sig och vi ska fortsätta 
kämpa. 

― Vi har tänkt skapa en Youtube-kanal 
när vi blir äldre där vi ska prata om 
sånt här och människor ska kunna 
maila in frågor som vi svarar på.
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Vi gillar att 
 du följer oss

Forshaga på Facebook: 
www.facebook.com/
forshagakommun

Du kan också följa vårt Facebook-
flöde på mikrobloggen Twitter på 
kontot @forshagakommun

9 1 9
Den 12 oktober 2018 hade vi 3919 gillare 
på vår facebooksida.

3

Fixa min gata är en e-tjänst för att rapportera fel i gatumiljön. Tjänsten 
fungerar både via datorn och med en app i telefonen. Den underlättar
både för den som rapporterar ett fel och för oss när vi ska åtgärda felet.

Fixa min gata
Med tjänsten Fixa min gata rap-
porterar du in fysiska problem i 
gatumiljön. Det kan vara till exempel 
trasig belysning, hål i vägen, klotter, 
nedskräpning eller övergivna bilar. Du 
kan rapportera felet både via datorn, 
www.fixamingata.se, eller med appen 
Fixa min gata i din smarta telefon.

Så här går det till
När du är inne i tjänsten börjar du 
med att ange postnummer eller adress 
och markerar sedan i en karta platsen 
för felet. Har du platstjänster påslagen 
i din telefon kan den direkt hitta var 

Klicka på kartan för att 
rapportera ett problem

du befinner dig. Du kan också lägga 
till en bild från platsen som beskriver 
felet. I kartan kan du se vilka problem 
som redan rapporterats och du kan 
söka på en viss typ av fel.

När du anmält problemet får den 
personal som ska åtgärda felet direkt 
meddelande om detta. När felet är 
fixat, ändrar vi markeringen i kartan 
från rött till grönt.

Tem
a

! 

Funderar du på att installera en en 
kamin eller annan eldstad? Glöm 
inte att det ska anmälas till oss. Du 
behöver få ett godkännande i form 
av ett startbesked innan du sätter 
igång och ett slutbesked för att få 
börja använda den. 

På forshaga.se hittar du mer infor-
mation om vad din anmälan ska 
innehålla och var den ska skickas.

Succé för 
anhörigdagen 
För fjärde året i rad samlades 140 
anhöriga till personer med funk-
tionsnedsättningar från hela länet 
för att fylla på med både kunskap, 
forskning, metoder, musik och 
teater. Anhörigdagen hölls i år på 
Forshaga Folkets hus. 

Föreläsare, musiker och skåde-
spelarna kom från olika delar av 
Sverige för att delta. En dag som 
berörde på djupet med bland annat 
föreställningen ”Skuggsyskon”som 
spelades av Östra teatern, den fan-
tastisk gruppen Unique and Proud 
samt en rad föreläsningar kring 
bland annat lågaffektivt bemötan-
de, vägledande samspel och Mikael 
Nordmarks resa med sin son Hugo. 

Värm dig i höst
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Lördagen den 6 oktober var det åter dags att bygga ett Forshaga kommun 
i miniformat. Över 70 utställare var på plats och visade upp sitt utbud 
under femte upplagan av mässan Vardagsliv. 

I Deje sporthall ställde drygt 70 av 
kommunens företag, föreningar och 
organisationer ut och lokalen var väl-
fylld av besökare från invigning tills 
det att mässan stängde. Under dagen 
räknar vi med att mellan 1500 och 2000 
besökare tog del av mässerbjudanden 
och scenframträdanden.  

Årets konferencier var Malte Hallquist 
som guidade oss igenom eftermid-
dagens scenshow. Där fick man se 

Vardagsliv bjöd som vanligt på 
ett imponerande utbud

modevisning, dansuppvisningar av 
olika slag och stipendieutdelning. 

Mässan invigdes av Adam Jarl, kom-
munens egen idolartist. Dessutom 
invigdes den nya multisportarenan 
med pompa och ståt. Självklart var vår 
omtyckta maskot Björn på plats för att 
hälsa på barnen och denna gång fick 
han även sällskap av Flammy, Brand-
skyddsföreningens maskot.  

Utdelning av stipendier 
och mästarbrev
Under Vardagslivs-mässan delades ett antal stipendier 
samt mästarbrev ut. Stort grattis till er och varmt tack för 
ert fina engagemang. 

Årets värdeskapare: Håkan Engmalm

Stefan Holm-stipendium: Erik Torstensson och Jonatan Fors

Ungdomsledarstipendium: Lisa Buer

Kulturstipendium: Annelie Norlén

Mästarbrev: Angelica Sandahl, Erika Stefansson  
och Anna Skinnargård
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AKTUELLT

En sportklubb 
med variation

Olsäters sportklubb har sedan start 
varit en förening som förändrats i 
både lag, medlemmar och typ av 
verksamhet och har under året haft 
flera framgångar i de olika sporterna. 
Störst framgång har föreningen haft de 
senaste året och det inom gymnastiken 
och fotbollen. Föreningens gymnaster 
deltog nyligen under junior-SM och 
vann då bronsmedalj i duo i rytmisk 
gymnastik, klubbens bästa resultat 
någonsin. Under säsongen har även 
herrlaget i fotboll gjort framsteg och 
hamnade i år på en andra plats i divi-
sion 7 norra och ska nu kvala för att 
ta sig upp till division 6. Det är lagets 
bästa placering på över 15 år. 

―Jag är glad och stolt över förening-
ens prestationer. Vi är en förening med 
engagerade ledare och föräldrar vilket 
gör mig stolt, säger Stefan Ögren, 

ordförande i föreningen. 

Under 55 år hade föreningen även en 
ishockeysektion. Laget kallade sig för 
Olsäter Beavers och spelade främst i 
den lägsta divisionen. Olsäter Beavers 
lever idag kvar som innebandylag. För 
innebandyn ser framtiden ljus ut där 
ena herrlaget spelar i division 4. 

Förutom lagidrotten arrangerar också 
föreningen lek och rörelse för små 
barn och håller konditions- och styrke-
pass för allmänheten. 

―Vi vill göra fysisk aktivitet, och 
glädjen med det, mer tillgänglig för 
fler än våra lagidrottare, säger Stefan 
Ögren. Olsäters marknad och fisketäv-
lingar arrangerar klubben också för 
att bidra till en mer levande bygd som 
lockar både kommuninvånare och 
besökare.

Föreningsträff
Tillsammans med Kils kommun 
och Värmlandsidrotten bjuder vi in 
till en föreningsträff för alla idrotts-
föreningar i kommunen. Träffen 
går under rubriken ”Bli en mer 
attraktiv och modern förening” och 
kommer att handla om medlems-
engagemang och rekrytering. En 
inbjudan kommer att skickas ut via 
mejl till föreningar som finns med i 
vårt register. 

Tid: 8 november, kl. 18-20,  
drop-in med fika från 17.30
Plats: Kils bibliotek
Anmälan: senast den 1/11  
till elin.jansson@forshaga.se 

Aktuella bidrag
Forshaga kommun Sök verksam-
hetsbidrag, anläggningsbidrag eller 
investeringsbidrag, senast 31/10.  
www.forshaga.se

LONA-bidraget Stödjer projekt som 
ska stimulera långsiktigt naturvård-
engagemang. Sök senast 1/12.   
www.naturvardsverket.se

Prins Bertils och prinsessan  
Lilians idrottsfond Stipendier till 
ledare och instruktörer för deras 
vidareutbildning. Sök senast 1/12.  
www.svenskidrott.se

RV-stipendiet Stipendium som till-
delas en ledare vars insatser bidra-
git till den svenska idrottsrörelsens 
utveckling. Sök senast 31/12.  
www.riksidrottensvanner.se

1950 när föreningen tog form var det en fotbollsförening, men 
Olsäters sportklubb utvecklades med hockey, gymnastik och  
innebandy. Idag har klubben cirka 230 medlemmar i olika sporter.
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Kommunfullmäktige består av 41 
ledamöter. För att komma in måste ett 
parti få minst två procent av rösterna 
och det lyckades nio partier med. Jäm-
fört med 2014 tappade Arbetarepar-
tiet-Socialdemokraterna två mandat 
och Miljöpartiet de gröna ett mandat. 
Kristdemokraterna, Sverigedemokra-
terna och Kommunens Bästa ökade 
med ett mandat vardera.

Länsstyrelsen har fastställt valresultatet till kommunfullmäktige. Totalt var 
8 872 personer röstberättigade och av dem röstade 7 730. Det är 87,13 procent 
vilket är en procent mer än i valet 2014.

Kommunvalet i siffror
Så många procent av rösterna fick varje parti i kommunvalet i Forshaga  
kommun. Ökning eller minskning jämfört med valet  2014 anges inom parantes. 
Till höger anges antal mandat partiet får i kommunfullmäktige, totalt 41 platser.

Röster, andel                            Mandat

Centerpartiet och Socialdemokraterna 
bildar ny majoritet
Utgångspunkten för det blocköverskridande samarbetet är att bygga vidare på 
kommunens mål om befolkningstillväxt, attraktivitet i hela kommunen och en 
budget i balans. Samarbetet sker via valsamverkan för att nå en bred majoritet 
under mandatperioden 2019-2022 och innebär bland annat att kommunen nu får 
två kommunalrådsposter (S och C).

Det nya fullmäktiges första sam-
manträdet var den 15 oktober.  Då 
valdes presidium och valberedning. 
Valberedningens uppgift är att göra 
förslag till ledamöter för styrelser och 
nämnder.

Allt om de tre valen finns att läsa på 
Valmyndighetens webbplats val.se. 

Så röstade vi i 
kommunvalet 2018
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0Övriga anmälda partier 0,03% (-0,45)

Kommunens Bästa 3,65% (+1,93)

Feministiskt initiativ 0,21% (+0,14)

Sverigedemokraterna 13,15% (+3,94)

Miljöpartiet de gröna 2,04% (-1,79)

Vänsterpartiet 5,45% (+1,35)

Socialdemokraterna 42,18% (-5,07)

Kristdemokraterna 3,86% (+1,07)

Liberalerna 2,12% (-0,60)

Centerpartiet 12,73% (-0,56)

Moderaterna 14,6% (+0,03)

Gör dina ärenden 
när du själv vill
E-tjänster är en service som du 
kan använda för att uträtta olika 
ärenden via webben i din dator, 
mobiltelefon eller läsplatta. Formu-
lär och blanketter kan du fylla i via 
din dator, men behöver skrivas ut 
och skickas in. E-tjänster, blanket-
ter och formulär kallas ibland för 
självservice. 

Uträtta dina ärenden när du själv vill
Självservice fungerar när som helst 
på dygnet och är oberoende av 
kontorstider och telefontider. Ex-
empel på självservice är att anmäla 
ditt barn till förskola, ansöka om 
parkeringstillstånd, låna e-böcker, 
eller anmäla trasig belysning.

Vissa tjänster kräver inloggning
Beroende på vilken typ av informa-
tion en e-tjänst hanterar kan du 
behöva logga in innan du kan starta 
ett ärende. Dels av säkerhetsskäl 
och dels för att göra det enklare att 
fylla i formulären, och följa upp hur 
ärendet behandlas.

För att logga in på en e-tjänst 
behöver man ha en e-legitimation 
eller Bank-ID. Det är samma iden-
tifieringsbevis som krävs när man 
hanterar bankärenden på webben.

Hur hittar jag kommunens e-tjänster 
och blanketter? 
Du hittar alltid alla tjänster via en 
länk på startsidan på kommunens 
webbplats, www.forshaga.se.
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FÖRETAGSBESÖK

KAMPANJLEDIGA LOKALER OCH MARK FÖR ETABLERING

Artflowers
Artflowers etablerade sin verksam-
het alldeles nyligen, och ägaren heter 
Mikael Andersson. Han flyttade sitt 
företag från Borås till Deje, och han 
bedriver en e-handels butik med 
konstgjorda växter och tillbehör. Han 
kommer ha lagerbutiken öppen en dag 
i veckan och finns på Älvdalsvägen 
28 i centrala Deje. Vill du kika på ut-
budet, så gå gärna in på artflowers.se.

I nya fina lokaler på Älvdalsvägen 27 i 
Deje besökte vi Care of Moa och Lou-
ise fothälsan som finns i samma lokal. 

Moa Wiik ägaren av Care of Moa, star-
tade sitt företag i Deje men finns även 
på en salong i Karlstad. 
 Care of Moa erbjuder behandlingar 
för alla tillfällen, läs mer om de olika 
behandlingarna på careofmoa.se.

Louise Gullfeld som äger och driver 
Louise fothälsa erbjuder medicinsk 
fotvård, spabehandlingar för fötterna, 
fot- och underbensmassage och gel-
lackbehandlingar. Hon finns på fler 
ställen såsom Ullerudsgården, Karl-
stad och är även ambulerande för den 
som villha hembesök. Mer om hennes 
tjänster hittar du på louisefothalsa.se.

Information från näringslivsenheten

Näringslivs-

SVEPET

Care of Moa och Louise fothälsa

Schysst frukost
Åtta av tio svenskar uppger att 
de äter frukost varje dag, och för 
många är frukosten det viktigaste 
målet på dagen. Då är det viktigt att 
den är schysst.

För dig är en schysst frukost en bra 
start på dagen – för odlaren kan den 
vara ett sätt att ta sig ur fattigdom. 
Därför sätter vi nu frukosten i 
fokus.

Under två veckor har vi besökt de 
företag som medverkar i Forshagas 
styrgrupp för Fairtrade-arbete när 
de har en schysst frukost på sin 
arbetsplats. Mer info på facebook 
och i nästa Kontakten.

Det börjar med en schysst frukost. 
Det börjar med Fairtrade!

Företagshotell
För dig som är småföretagare och 
gärna omger dig med människor kan 
du hyra lokal i våra företagshotell: 
Knipan och Activum.

Industriområde
Industrimark för nyetablering finns 
på Kvarntorpsgärdet. Marken ligger 
alldeles intill väg 62 mitt emellan  
Forshaga och Deje. 

Sök ledig lokal/mark
Genom Objectvision kan du söka 
efter ledig mark eller lokal i Forshaga 
kommun och samtliga kommuner 
inom Karlstad business region. 
karlstadbusinessregion.se

Mer information
Kontakta oss på näringslivsenheten 
på 054-17 20 00 eller se vår webbplats 
forshaga.se/naringslivocharbete.

Mark och lokaler
Tillgång till bra lokaler och byggbar mark är viktigt då ett företag vill ut-
vecklas. I kommunen finns både privata och kommunala lokaler och mark.
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LÄTTLÄST Här kan du läsa nyheter
och några av tidningens artiklar 
på lättläst svenska

Inom vård och omsorg finns en plan 
för digitaliseringen i framtiden.  
Personalens arbets-schema kan 
till exempel göras digitalt.  

Digitalisering i vården kan också vara 
att använda robotar.
En robot är en maskin som kan göra 
nästan samma arbete som en människa. 

Digitalisering är inget nytt inom vård och 
omsorg i Forshaga kommun. 
För flera år sedan började kommunen med 
digitala journaler. 
Journaler är att skriva hur en person mår 
och kanske vilka mediciner hen behöver. 

App i vården  
En app är ett dator-program på en mobiltelefon.
Nu provar kommunen en app för anställda 
i hemtjänsten. 

I appen kan de anställda till exempel rapportera 
hur många timmar de arbetar. 
Det finns också planer på en app så att personal 
i framtiden kan rapportera arbetstid 
direkt till försäkringskassan. 

Kamera i vården  
En brukare i hemtjänsten i Forshaga kommun 
har nu en kamera i sitt hem på natten. 
Förut måste personal gå in på natten för att 
kontrollera att allt var bra.  
Med nattkameran kan brukaren sova lugnt. 
Personalen behöver inte väcka den som sover. 

Kommunen har beställt två nattkameror till. Marita Edlund provar ät-roboten på Resurscentrum.

Resurscentrum i Karlstad   
Politiker från Forshaga kommun har besökt 
Resurscentrum i Karlstad. 

På Resurscentrum finns mycket ny teknik. 
Det finns bland annat en ät-robot. 
Den kan hjälpa personer att äta.
En robot är en maskin som kan göra 
nästan samma arbete som en människa. 

Marita Edlund är chef inom vård och omsorg. 
Hon har provat ät-roboten och hon säger att 
ät-roboten var lätt att använda. 

Hon säger också att ät-roboten kan vara 
bra för personer som behöver hjälp att äta.

Digital teknik i vården
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Fler lättlästa nyheter och mer information
finns på internet:
www.forshaga.se/lattlast

Säkrare väg  
En ny gångbana, en ny cykelbana och en 
smalare körbana för bilar ska göra att 
Grossbolstorpsvägen blir säkrare. 
Vägen blir säkrare både för den som promenerar 
och för den som cyklar. 

Trafikverket betalar hälften av kostnaden 
för bygget och kommunen betalar hälften. 

Så kommer det att bli
Sträckan som ska bli säkrare 
är cirka 600 meter lång. 
Den börjar vid korsningen 
Smedbacken-Annebergsgatan. 
Den slutar vid tunneln under väg 62. 

Från korsningen Smedbacken-Annebergsgatan 
till Solvändan blir gångbanan bredare. 
Det gör att det blir plats även att cykla. 

Resten av sträckan fram till tunneln 
under väg 62 blir helt ny. 
Om några år ska väg 62 byggas om 
med en ny avfart. 
Kommunen planerar då att förlänga 
både gångvägen och cykelvägen 
ända fram till SISU.

Lägre hastighet i trafiken
Mellan de två infarterna till Ängbråtsgatan
kommer vägen att byggas så att den blir smalare. 
Det är för att få bilister att köra långsammare. 

Hjälp med 
digital teknik  
Forshaga vuxen-utbildning arbetar också 
med digitalisering. 
Vuxna elever kan få teknisk hjälp i skolan, 
bland annat hos Anna-Karin Jakobsson. 

Hon arbetar som stödresurs vid vuxenutbildningen. 
Elever som vill ha hjälp kommer till Anna-Karin  
i ett grupprum på skolan. 

Eleverna kan fråga om många olika saker 
till exempel om sina studier. 
Anna-Karin får också många frågor om att 
använda datorer och annan teknik. 

Anna-Karin säger att eleverna är nyfikna 
och vill lära sig hur datorer och teknik fungerar. 
Tillsammans med lärare och annan personal 
på skolan kan de lösa de problem som ibland
blir med datorer och teknik. 

Vuxna elever kan få teknisk hjälp i skolan.
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Kalender
Fler evenemang hittar du på forshaga.se under 
Turism & evenemang samt på varmland.org

Evenemangen är hämtade från 
vår kalender på forshaga.se. 
Anmäl ditt evenemang du också!  
Då har det också möjlighet att 
visas på informationsskylten 
vid Lyckan, Rv 62 och på vår 
Facebooksida, facebook.com/
forshagakommunMed reservation för ändringar

Fredag 26 oktober 2018
Musikquiz i Forshaga Folkets hus, 19.00.
Välkomna att tävla i musik. 

Lördag 27 oktober 2018
Hockey på bioduken: Brynäs-FBK
Forshaga Folkets hus, 18.00.

Dans: Highlight
Forshaga Folkets hus, 20.00. 
Välkommen att dansa loss. 

Söndag 28 oktober 2018
Kultursöndag på biblioteket, Kalejdoskop
Forshaga bibliotek, 11-13. Bibliotekets kultur-
söndagar är en kreativ mötesplats för familjer.  

Måndag 29 oktober 2018
Handarbetscafé på Deje bibliotek
Deje bibliotek, 15-18. För alla som gillar att 
handarbeta och träffas i grupp, umgås och 
utbyta erfarenheter. 

Tisdag 30 oktober 2018
Höstlovsbio: Djungelgänget. Djungeln är i fara.
Forshaga Folkets hus, 12.00 och 15.00. 

Hockey på bioduken: Växjö-FBK
Forshaga Folkets hus, 19.00.

Handarbetscafé på Forshaga bibliotek 
15-18. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Onsdag 31 oktober 2018
Mumindag på Kulturhuset, 16-19, Deje bibliotek. 
Folkets Hus-föreningen Deje och Forshaga 
Munkfors församling bjuder in till en Mumindag 
i Kulturhuset.  

Torsdag 1 november 2018
Idrottscafè - ÖDIK - bäst på plan. Ängevi, 10-12. 
Gäster är Stefan och Johnny Holm. 

Barnteater: Att fånga en tiger, Forshaga Folkets 
hus, 11.00. En föreställning som får både ung 
och gammal att skratta gott och väcker lusten 
att upptäcka spännande saker tillsammans. 
Gratisbiljetter hämtas på Forshaga bibliotek. 

Fredag 2 november 2018
Sagostund på Forshaga bibliotek, 10.00. 
Välkommen till bibliotekets sagohörna! Sago-
stunderna passar alla barn mellan 3 och 6 år. 

Söndag 4 november 2018
Kultursöndag på biblioteket, Legobygge.
Forshaga bibliotek, 11-13. Bibliotekets kultur-
söndagar är en kreativ mötesplats för familjer. 

Måndag 5 november 2018
Handarbetscafé på Deje bibliotek, 15-18. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas 
i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 6 november 2018
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek 
15-18. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Onsdag 7 november 2018
Hockeyettan: Forshaga IF-Malung
Ängevi, 19.00. Ishockey på hög nivå. 

Stickträffar hösten 2018
Hvilan, 14.00. Handarbetsträffar. 

Torsdag 8 november 2018
Berättarafton Fjärilsmöten
Mölnbacka bygdegård, 18.00. Mikael Skalstad 
berättar om sin nya bok Fjärilsmöten. 

Godnattsagostund på Forshaga bibliotek
Forshaga bibliotek, 18.00, Alla små välkomnas 
till en godnattsagostund på biblioteket. Ta gärna 
på dig pyjamas och ta med ditt gosedjur så kan 
du gå direkt och lägga dig när du kommer hem 
från sagostunden. 

Fredag 9 november 2018
Opera på bio: Flickan från vilda västern
Forshaga Folkets hus, 19.00. Välkommen att se 
Opera live från Metropolitan i New York. 

After school på biblioteket, berättarverkstad
Forshaga bibliotek, 14.00-15.30, Forshaga 
bibliotek välkomnar alla som går i årskurs 3-5 på 
After school. 

Lördag 10 november 2018
Hockeyettan: Forshaga IF-Mariestad
Ängevi, 16.00. Ishockey på hög nivå. 

Dans: Donnez, Forshaga Folkets hus, 20.00. 
Välkommen att dansa loss. 

Söndag 11 november 2018
Kultursöndag på biblioteket, plåtslöjd 
Forshaga bibliotek, 11-13. Bibliotekets kultur-
söndagar är en kreativ mötesplats för familjer. 

Måndag 12 november 2018
Handarbetscafé på Deje bibliotek, 15-18. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas 
i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 13 november 2018
Hockey på bioduken: Rögle-FBK
Forshaga Folkets hus, 19.00.
Välkommen på hockey. 

Handarbetscafé på Forshaga bibliotek 
15-18. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Torsdag 15 november 2018
Hockey på bioduken: Brynäs-FBK
Forshaga Folkets hus, 19.00.
Välkommen på hockey. 

Boken vs filmen, Forshaga bibliotek, 18.00. 
Är boken bättre än filmen? Träffen är två tors-
dagskvällar och då boken Känslan av ett slut av 
Julian Barnes disskuteras. 

Fredag 16 november 2018
Live-sändning: Värmlands bokfestival, Forshaga 
bibliotek. Se Värmlands bokfestival på storbild. 

Sagostund på Forshaga bibliotek, 10.00. 
Välkommen till bibliotekets sagohörna! Sago-
stunderna passar alla barn mellan 3 och 6 år. 

After school på biblioteket, afternoon read
Forshaga bibliotek, 14.00-15.30, Forshaga 
bibliotek välkomnar alla som går i årskurs 3-5 på 
After school. 

Söndag 18 november 2018
Kultursöndag på biblioteket, ulltema.
Forshaga bibliotek, 11-13. Bibliotekets kultur-
söndagar är en kreativ mötesplats för familjer.

Måndag 19 november 2018
Föreläsning om hemberedskap för minst 72 
timmar, Forshaga bibliotek, 18.00. Är du för-
beredd om krisen kommer? Föreläsare Ghazal 
Alkusaibati 

Handarbetscafé på Deje bibliotek, 15-18. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas 
i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 20 november 2018
Handarbetscafé på Forshaga bibliotek 
15-18. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Onsdag 21 november 2018
Stickträffar hösten 2018
Hvilan, 14.00. Handarbetsträffar.

Torsdag 22 november 2018
Boken vs filmen, Forshaga bibliotek, 18.00. 
Är boken bättre än filmen? Träffen är två tors-
dagskvällar och då boken Känslan av ett slut av 
Julian Barnes disskuteras. 

Fredag 23 november 2018
Hockey på bioduken: Frölunda-FBK
Forshaga Folkets hus, 19.00.
Välkommen på hockey. 

After school på biblioteket, skaparverkstad.
Forshaga bibliotek, 14.00-15.30, Forshaga 
bibliotek välkomnar alla som går i årskurs 3-5 på 
After school. 

Lördag 24 november 2018
Dans: Streaplers, Forshaga Folkets hus, 20.00. 
Välkommen att dansa loss. 

Kulturer möts, se sida 14.
12–16, Forshaga lärcenter.

Söndag 25 november 2018
Kultursöndag på biblioteket, julpyssel
Forshaga bibliotek, 11-13. Bibliotekets kultur-
söndagar är en kreativ mötesplats för familjer. 

Måndag 26 november 2018
Handarbetscafé på Deje bibliotek, 15-18. 
För alla som gillar att handarbeta och träffas 
i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Tisdag 27 november 2018
Quizkonsert i Wermland Operas julkök.
Forshaga Folkets hus, 19.00. När Wermland Opera 
ger sig ut på julturné bjuder de sjungande och 
musicerande kockarna in publiken i köket. 

Handarbetscafé på Forshaga bibliotek 
15-18. För alla som gillar att handarbeta och 
träffas i grupp, umgås och utbyta erfarenheter. 

Onsdag 28 november 2018
Hockeyettan: Forshaga IF-Borlänge
Ängevi, 19.00. Ishockey på hög nivå. 

Torsdag 29 november 2018
Idrottscafé - Deje IK:s historia, Ängevi, 10-12. 
Staffan Fridh guidar dig genom Deje IK:s historia. 

Fredag 30 november 2018
Musikquiz i Forshaga Folkets hus, 19.00.
Välkomna att tävla i musik. 

Sagostund på Forshaga bibliotek, 10.00. 
Välkommen till bibliotekets sagohörna! Sago-
stunderna passar alla barn mellan 3 och 6 år. 

Lördag 8 december 2018
Hockeyettan: Forshaga IF-Tranås
Ängevi, 16.00. Ishockey på hög nivå. 

Dans: Jannez
Forshaga Folkets hus, 20.00. 
Välkommen att dansa loss. 
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