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Klubbat i
bildningsstyrelsen

Avestamodellen 3.0

En ny packmaskin är på plats i
Skogsgläntans kök
Den nya packmaskinen i Skogsgläntans kök är en välbehövlig
investering för kommunen som varje vecka levererar ca 900
matlådor. Maskinen pressar ut luft och blåser in livsmedelsgas i
matlådorna, vilket gör att maten håller längre. Syrehalten i
lådorna anpassas efter vilket livsmedel som packas, t.ex. tål inte
vispad grädde en alltför låg syrehalt. Garantin är att matlådorna
ska hålla i en vecka efter leverans till kund.

Litet matsvinn i kommunen
Matsvinnet i Avesta kommun är lågt, endast 16,4%. Matsvinnet
på tallrik är 6,5% och då är även skal inräknat.
Resultatenhetschef kost, Eva Södergård, menar att det inte går
att komma lägre i livsmedelssvinn utan att det får konsekvenser,
t.ex. i form av att våra gäster inte kan ta en extra portion.

Bildningsstyrelsen vill
stärka samverkan med
omsorgsförvaltningen när
det gäller elevhälsan och
föreslår därför en
organisationsförändring
som innebär att delar av
centrala elevhälsan, bland
annat samtalsgruppen
Linus och alkohol- och
drogförebyggande arbete,
förs över till
omsorgsförvaltningen.
Övriga delar av centrala
elevhälsan flyttar ut i
organisationen och
organiseras under en
rektor. Beslut i ärendet tas
av kommunfullmäktige
under hösten.

RUBRIK

Fotoutställning i
Verket
Invigning av
fotoutställningen
"Kuusamo - från krigets
förödelse till en ny
uppgång" äger rum i
Verket 15 oktober 2016
klockan 12.00 - 15.00.

Höstens intag till
gymnasiet
Till höstterminen 2016 har
totalt 224 elever antagits till
Karlfeldtgymnasiet. Efter
intaget finns 63 lediga platser
kvar. En trend som syns är att
ansökningarna till
handelsprogrammet har
minskat eftersom många söker
ekonomiprogrammet istället. I
framtiden kommer
möjligheten till samläsning
mellan de två programmen
att undersökas.

Mötesplats Horndal
Det har varit låg uppslutning
på språkkvällarna i Horndal.
De riktade familjeaktiviteterna
på lov och helgdagar har
däremot varit välbesökta,
liksom ABF:s språkcirklar för
nyanlända. I fortsättningen
kommer Mötesplats Horndal
därför att fokusera mer på
familjeaktiviteter och
språkcirklar.
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Följ oss:

Vill du inte ha utskick längre från oss?
Avregistrera dig här.
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