Sektorn informerar
NKAF 2021-06- 08

på gång i KAF
•

Covid- 19
vissa lättnader 1/6

•

Sommarlovsaktiviteter – Kulturgården

•

Simskola – öppnat upp för en start i slutet på maj, fulla grupper

•

KS satsning på att ge fler möjlighet till en kontakt med arbetslivet i
sommar
- feriejobb
- arbetsmarknadsprojekt grönyteskötsel

•

KS satsning på trygghetsskapande- och ungdomsaktiviteter
- sommarvärd 2021

•

H 65 damer i final, silvermedaljörer, ” vem ansvarar för firandet?”

-

Kulturgården - Sommarlovsprogram
Kurser på Kulturgården:
Dockteaterkurs – 14-18 juni – för 11-15 år
Dans- och Cirkusdagar – 20-23 juli – för 11-15 år
Kulturkollo för mellanstadiet – 9-13 augusti – för 11-12 år
Introduktion i att göra en podd – 3 augusti – för 11-18 år
Kulturgårdens utflykter:
Utflykt Skånes Djurpark / Torsdag 24 juni / för 11-18 år
Utflykt Paddla kajak / Torsdag 1 juli / för 11-18 år
Utflykt Multilevel Äventyr / Tisdag 6 juli / för 13-18 år
Utflykt Fiske / Torsdag 8 juli / för 11-18 år
Utflykt Minigolf / Torsdag 15 juli / för 11-18 år
Lovaktiviteter som arrangeras av föreningslivet:
Kidz Dance KidzJazzdansMusikaldansTricking/ 21-23 juni kl 9-10 på Höörs Danscenter /6-7 år/ Arr: Höörs Danscenter
Dagläger med Equmenia / 17-22 juni kl 10.00-14.30 på Equmeniakyrkan / 10-12 år / Arr: Equmenia Höör
Gymnastikträning / 5-9 juli och 12-16 juli kl 11.00-13.30 i Jeppahallen, Höör /6-15 år/ Arr: Höörs gymnastikförening
Prova-på-paddling – söndagar kl 15.00-16.30 (6-15 år) Arr: Höörs kanotklubb
Sommarkul sport/natur/skapande / 5–9 juli, 12–16 juli, 19–23 juli och 26–30 juli klockan 10.00-14.00 på Mittpunkten / 8-12 år /Arr: Tillsammans Höör
Sommarkul matlagning / 5–9 juli 12–16 juli, 19–23 juli och 26–30 juli klockan 9.00-14.00 på Mittpunkten / 8-12 år /Arr: Tillsammans Höör
Hållbarhetsäventyret / Fredag 30 juli klockan 9.00-14.00 på Mittpunkten /8-12 år /Arr: Tillsammans Höör

Badet
•

Planerar för att starta ”normal” verksamhet efter sommaruppehållet

•

Montera ner spacebollen under sommaruppehållet

•

Planerar för en varm bassäng för barn i landningsbassängen

•

Familjeavdelning

•

Snart klara med förlikningen med Actic

Sporthallen H65

•

Möte med H65 och HFAB ang. gränsdragning och ansvarsfördelning

•

Halltider – börjar bli trångt

Arbetsmarknadsåtgärder
•
•
•
•

Feriejobb ca 200st, inga platser inom Soc och BUN
Arbetsmarknadsprojekt – grönyter försörjningsstöd/projekt/extratjänst
Idrottsplatserna – fungerar bra
Drivhuset kommer att vara igång allt utom 1 vecka i sommar

•

DAN – projektet, startat en andra grupp. Resultat från första gruppen
- studier:
2 yrkesutbildningar (buss&trä)
2 Komvux (SFI & GRUV)
- arbete
4
- extratjänster 2
- avhopp/avslutat projektet 4

Samarbetet med
Arbetsförmedlingen
•

Kan ej anvisa till DAN, ej konkurrera med kontrakterade privata
aktörer för matchningsuppdraget

•

Inga fler beviljade extratjänster fr o m 3 juni

•

Bra samarbete håller på att byggas upp ang. OSA- tjänster

•

Har startat 2 operativa grupper

- ungdomar
- etableringen

•

Arbetslöshetssiffror i Höör i maj

Integrationen - Vuxenutbildningen
•

Mottagande av en kvotfamilj i veckan,

•
•
•

Skolavslutning på fredag för introduktionsprogrammet,
SFI fortsätter under sommaren, stängt v 28, 29
Komvux kan läsa på distans hela sommaren

•
•

Planerar för ordinarie verksamhet, på plats, i augusti.
Har meddelat gymnasieskolorna att vi erbjuder plats till det gymnasieelever som har rester kvar till
hösten.
Lund har sett över sina lokalkostnader inom gymnasieutbildningen, sänkt pris på de flesta
utbildningarna.
Skolmiljadren har i Höör fördelats till grundskolans åk 7-9, medför en kostnad för kommunen eftersom
en del gymnasiekommuner lägger på den kostnaden för kommuner som köper platser.

•
•

Statsbidrag i KAF
beslut/ansökningar i maj
BESLUT

•

Skapande skola; 619 000kr

•

Kulturrådet, musikskolan; 576 000kr

•

Praktikplatser för ungdomar, AF; 340 000kr

•

Feriearbete, AF; 309 000kr

•

Sommarlovsaktiviteter; 280 000kr

•

Avstämning 2020 yrkesvux;

ANSÖKNINGAR

•

Samordningsprojekt – integration, arbetsmarknad, SFI och IFO

•

Yrkesvux mm 2022

