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Sidan 3
Barn är ett uttalat fokusområde 
för kommunfullmäktige. Läs om 
arbetet kring barns rättigheter 
och barn och unga i riskzonen. 

Sidan 6
I skolans värld finns det ett själv-
skrivet fokus på barn och unga. 
Barnens bästa ryms i både stort 
och smått. 

Sidan 7
Visste du att din förening både 
kan göra stor nytta i samhället 
och få bidrag till er verksamhet 
genom att föreningsvandra?

Sidan 8-9
Socialkontoret i Sävsjö välkom-
nar frågor av alla de slag. Läs om 
vad du kan få hjälp med och hur 
det går till.

Sidan 10-11
Hur är det egentligen att vara 
familjehem? Läs den ärliga 
berättelsen om både glädje och 
otillräcklighet. 

Sidan 12
Barns läsande är viktigt. Biblio-
teket i Sävsjö har både fått en ny 
barnavdelning och en anställd 
som ansvarar för den.

Sidan 13
”Vad vill just du göra i dag?” Den 
frågan får barn och unga som 
kommer till Sävsjös fritidsgårdar. 
Valmöjligheterna är många. 

Sidan 14
På Familjecentralen finns inte 
bara öppna förskolan. Som 
namnet antyder får hela familjen 
plats att utvecklas med barnens 
bästa för ögonen.

Sidan 15-16
Vi vill veta vad du tycker om  
Sävsjö kommuns kommunika-
tion med dig som invånare. 

På omslaget 
Sidan 4-5
Det varma Familjebadet är riktigt omtyckt 
av både små och stora barn, för avkoppling, 
lek och simundervisning. På omslaget tittar 
Max Andersson på när Tyra Ekblad Öberg 
leker med pappa Jim Öberg och mamma 
Tilda Ekblad. Här till vänster tar Ester 
Strömqvist och pappa Johan Strömqvist en 
paus från simningen. 

Om temat
Sävsjö kommuns vision för framtiden lyder:  
”Tillsammans  skapar vi Sveriges mest barnvänliga, 
gröna och inkluderande kommun”. 
I det här numret av Tillsammans vill vi ge exempel på 
hur vi arbetar för att bli en ännu bättre kommun för 
barn att leva och växa upp i. 

Fokusområdet ”Barns rätt” ska göra barnen mer delaktiga 
i utvecklingen av kommunen genom att lyssna in deras 
behov inför olika beslut. Den nya översiktsplanen är ett 
exempel där barn och unga kunnat lämna synpunkter. 

– Vi vill få med barnens perspektiv på ett systema-
tiskt sätt. Därför har vi bildat ett antal expertgrup-
per med barn som kan användas i det arbetet, 
säger barn- och utbildningschefen Martina 
Arvidsson som leder gruppen.

Fokusområdet ”Barn och unga i riskzonen” 
ger ytterligare kraft i det arbete som redan 
bedrivs inom kommunen. Syftet är att 
säkerställa att de barn och unga som mår 
dåligt, och på olika sätt befinner sig i 
riskzonen, ska fångas upp och få hjälp. 

– Behoven är ganska stora. För att 
lyckas behöver vi avgränsa oss och 
kommer därför fokusera på enskilda 
insatser som exempelvis förenings-
vandringar och digitalisering, säger 
Erika Tor Rundblad, förvaltnings-
chef på serviceförvaltningen och 
ledare för arbetsgruppen.

Övriga fokusområden som kom-
munfullmäktige formulerat är 
”Tillväxt” som inriktar sig på 
integration och arbetsskapande 
åtgärder. Gruppen leds av social-
chefen Linda Björk. 

Fokusområdet ”Jämställdhet” 
inriktar sig på likabehandling 
och det arbetet leds av personal-
chefen Åke Blomqvist.

Barnen i fokus när  
fullmäktige kraftsamlar
Kommunfullmäktige har formulerat fyra fokusområden som 
kommunen lägger extra kraft på i år. Två av dem har som 
mål att göra det bättre för barnen i vår kommun. 

Erika Tor Rundblad och Martina Arvidsson leder varsin 
arbetsgrupp som fokuserar på barnens bästa. 
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”Simskolan är en 
ständig glädje”
Det kanske inte är uppenbart för den som susar fram i rutsch- 
kanan eller sjunker ner i bubbelpoolen, men Familjebadets  
främsta fokus och mål är faktiskt simundervisning för skolbarn. 
Alla ska få möjlighet att lära sig simma i det varma badet.

Många känner henne nog som 
Milo. Marie-Louise Strömqvist har 
jobbat på Familjebadet sedan det 
öppnade och är numera badföre-
ståndare. Det har blivit 31 år nu, 
i det varma och sköna badet för 
hela familjen. Nu blir det inte så 
mycket simundervisning läng-
re, men det bästa är fortfarande 
barnen.
– Jag har inte tröttnat! Det är ju 
så roligt att se förväntningarna 
hos alla som kommer hit, om hur 
roligt de kommer att ha. Och sim-
skolan är en ständig glädje, säger 
hon. 

Förväntningarna är höga 
denna eftermiddag. Badet har 
varit stängt på grund av pandemin 
och renovering men öppnas nu 
upp igen. Duscharna i damernas 
omklädningsrum är helrenovera-
de, relaxpoolen har fått nytt kakel 
och bassängerna har nya, ener-
gisparande pumpar. Nu droppar 
barn och familjer ut från omkläd-
ningsrummen. Axlar sjunker ner, 
värmen löser upp dagens anspän-

ningar och leenden sprids. Från 
den lilla bassängen hörs redan 
plask och glada skratt. 

Några av barnen har samlats 
tillsamman med personalen för att 
visa lite hur simundervisningen 
går till. De radar upp sig på led vid 
kanten av den grunda änden på 
stora bassängen. 
– Vi börjar ovanligt tidigt med si-
mundervisning i Sävsjö kommun. 
Redan i F-klass har barnen regel-
bunden simundervisning, berättar 
badmästare Elisabet Ek.

Simundervisningen fortsätter 
ända upp till årskurs sex. Den 
verksamheten upptar i nuläget 
fyra förmiddagar i veckan. De små 
barnen övar mest på vattenvana 
men allt eftersom ökar svårighets-
graden och utmaningarna. Siktet 
är inställt på att alla i årskurs 6 
ska klara 50 meter ryggsim och 
150 meter bröstsim. Det blir totalt 
8 längder i bassängen. 
– Det finns möjlighet till extra 
undervisning för den som behöver 

och på sommaren har vi intensiv- 
simskola under tre veckor, säger 
Elisabet. 

En efter en hoppar barnen ner i 
vattnet och rundar Milo som hejar 
på dem från sin position som 
levande boj i mitten av kortsidan. 
Det plaskas och stånkas. I den lilla 
bassängen är det betydligt tystare. 
Där har en liten bebis just fått pro-
va på hur vattnet känns för första 
gången i sitt liv. Hans mamma 
håller vant upp huvudet och för 
runt honom i vågorna. Kanske har 
hon vana från någon av kurserna 
som föräldrar kan gå med sina 
barn här på Familjebadet. Baby-
sim, minisim eller plask och lek. 
Det är i alla fall tydligt att den lilla 
bebisen gillar det varma vattnet. 
Kanske lika mycket som de större 
barn, föräldrar och morföräldrar 
som inviger den renoverade bub-
belpoolen. 
– Familjebadet ska passa hela 
familjen. Här finns något för alla, 
avslutar Marie-Louise Strömqvist.  

Det är skönt i den nya relaxpoolen, tycker Evelina Syrén,  
Vilda Syrén, Herman Andersson och Malin Andersson.

Badföreståndare  
Marie-Louise Strömqvist.

Badmästare Elisabet Ek.

Lille Dion Ekström verkar nöjd med sitt första besök på 
Familjebadet, vant stöttad av mamma Mikaela Ekström.

Ester Strömqvist och Jack Englund rundar 
Milo och simmar in till kanten igen. 
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Ett av stöden din förening kan söka är “Extra 
coronastöd, barn och ungdom” som riktar sig just till 
föreningar som arbetar med grupper eller som håller 
i aktiviteter för barn och unga.

Coronastödet ligger även i linje med kommunens 
mål om att motverka psykisk ohälsa bland barn och 
unga och där föreningarna kan bidra med viktiga in-
satser. Barn och unga har under pandemin fått navi-
gera sig igenom en mer isolerad värld med distansun-
dervisning, inställda aktiviteter och stängda lokaler. 
Föreningarna har genom coronastöden möjlighet att 
utveckla sin verksamhet så att det faktiskt är möjligt 
att återuppta verksamheten som bedrevs innan pan-
demin slog till. 

En aktivitet där föreningar både ger och får tillbaka 
är föreningsvandringen då föreningen hjälper till att 
nattvandra i kommunens tätorter. Syftet med fören-

ingsvandringen är att det ska finnas vuxna som kan 
fungera som förebilder och stöd bland de unga som 
rör sig ute sent på kvällarna. Som tack för insatsen 
har föreningarna rätt till ekonomisk ersättning. För-
eningar som är intresserade kan kontakta kultur- och 
fritidsenheten. 

Marita Johansson och Ninni Stenhoff, som arbetar 
som fältpedagoger, ser ett behov av vuxna på stan och 
här kan föreningarnas hjälp vara till stor nytta.  

– Just nu ser vi inga stora problem med skadegörelse 
eller grupperingar men detta är något vi hela tiden 
måste förebygga. Ungdomarna uppskattar att vuxna 
bryr sig och tar kontakt med dem på deras arenor. 
Vi är mycket tacksamma för den hjälp vi kan få från 
föreningar då vi ser ett behov av fler vuxna ute bland 
våra ungdomar, säger de. 

Ge och få tillbaka:  
Stöd till föreningar i pandemitider
Ett levande föreningsliv bidrar till att barn och unga sysselsätts och får möjlighet 
att mötas och umgås, vare sig det handlar om idrott, konst eller musik. Likt många 
andra verksamheter har föreningslivet påverkats av coronapandemin men det 
finns stöd att söka!

Fältpedagogerna Ninni Stenhoff och Marita Johansson är 
kända ansikten bland barn och unga i vår kommun. 

         Vi vill få med 
barnens perspektiv 
på ett system- 
atiskt sätt.

Barn- och utbildningschef,  
Martina Arvidsson.

”
”

Barnvänligt i skolan:

Små detaljer och stora perspektiv
Att skolan och förskolan är en plats för det barnvänliga känns 
kanske givet. I allt från läroplan till skolmat är det eleven som är i 
fokus. Ibland kanske det just är de små detaljerna som gör det?

1 381  
barn går i grundskola (F till 9)  

i kommunal regi i Sävsjö kommun.  
I den kommunalt drivna förskolan finns 

524 barn. 

God mat!
Att eleverna gillar skolmaten är viktigt. Inte bara för att 
de ska äta och orka med skoldagen, utan också för att 
minska matsvinnet. 

När menyn planeras är det vad barnen tycker om som 
är utgångspunkten.  
– Maten ska landa i magen, det är vårt fokus, säger 

kostsamordnare Alexander Koprivica. Köksansvariga 
från våra olika tillagningskök träffas och planerar till-

sammans. Vi utgår ifrån vad livsmedelsverket rekommen-
derar och vad eleverna tycker. De har faktiskt mer inflytan-

de än vad de kanske tror. 

Kalhygge blev ny utemiljö  
på Vrigstad skola
Det var faktiskt granbarkborrarna som satte igång det arbete de länge 
pratat om. När många av träden bakom Vrigstad skola fick tas ner blev det 
startskottet. Barnen fick tycka till och genom elevråd, skolråd och föräld-
raråd växte förslaget fram. Det skulle bli en hinderbana, ett uteklassrum, 
ny grillplats och en löpslinga som kan användas på idrotten. 

Skolan har två donationsgårdar som ger avkastning och därifrån kunde 
skolan söka bidrag. Med finansiering från dessa, och med gemensamma 
krafter från föräldrar och lokala företag, är den nya utemiljön nu på plats. 

En bild av framtiden: Fasadillustration över den nya 
högstadieskolan i Rörvik. Källa: Sävebo/Creacon HKAB
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Stöd vid både stora och 
små bekymmer
Till socialförvaltningen ska vem som helst kunna komma med nästan 
vilka frågor som helst. 
– Det ska inte vara något konstigt att komma till oss. Man behöver inte 
ha stora bekymmer utan kanske bara behöva lite stöd under en kort del 
av livet, säger socialsekreterare Anna Albertina Habib. 

Anna Albertina Habib och Sofia Persson är socialse-
kreterare och arbetar med att utreda behov av stöd 
för barn och unga. De är båda överens om att det 
finns en negativ bild av socialen i media och menar 
att den inte stämmer.

– Det finns ett stigma kring att komma till oss. 
Många är oroliga och tror att vi enbart placerar barn, 
men det är det minsta vi jobbar med. Vi jobbar till-
sammans med familjen – inte emot dem, säger Sofia 
Persson. 

Teamet består av totalt 15 personer som arbetar 
med olika inriktningar. De har hand om mottagning-
en där de träffar familjen för första gången, de gör 

utredningar och arbetar med familjehem och kon-
taktfamiljer. Målet är att kunna ge familjen – med 
barnet i fokus – stöd genom andra aktörer. Det kan 
vara både stödjande och behandlande samtal, allt 
från att ett barn bara behöver en annan vuxen att 
prata med till att barnet utsatts för våld och behöver 
behandlande samtal för att ta sig igenom ett trauma. 

De betonar återigen att ingen fråga är för liten.  
–  Man kan alltid ringa till oss och rådfråga. Om din 
fråga inte ligger hos oss kan vi hjälpa dig vidare och 
vi startar ju ingen utredning bara för att någon ring-
er, avslutar Anna Albertina Habib. 

Saker du kanske inte trodde du kunde  
få hjälp med på socialkontoret

• När du har barn i trotsåldern och behöver råd kring att hantera det.

• När du har eller själv är en tonåring och behöver någon att prata med.

• När du och din partner har separerat och behöver stöd och råd i att hitta 
nya rutiner i den nya vardagen.

• När du har det jobbigt i skolan och vill prata med en vuxen som inte 
jobbar på skolan.

• När barn i syskonskaran har jättesvårt att komma överens.

En första kontakt
a. En ansökan om stöd kommer in genom 
telefonsamtal eller besök.

b. En orosanmälan görs från till exempel  
skolan eller sjukvården.

Samtal
a.  Vid egen ansökan startas alltid en  
utredning. 

b. Vid orosanmälan blir familjen kallad till ett 
samtal där personalen även träffar barnet en-
skilt. Ibland leder det samtalet till att familjen 
själva ansöker om stöd. Efter samtalet bedö-
mer personalen om det ska startas en utred-
ning eller om ärendet ska läggas ner.

Utredning
Utredningen ska ske skyndsamt och får ta max 
fyra månader. Information hämtas från andra 
aktörer såsom skola och hälso- och sjukvård 
samt från familjen själva genom samtal och 
hembesök. Syftet är att få en samlad bild av 
situationen.

Beslut om stöd
Om utredningen visa att det inte behövs något 
stöd avslutas ärendet. Annars skickas uppdra-
get vidare.

Stödjande eller behandlande samtal
Det vanligaste nu är att öppenvården tar över. 
Familjepedagoger och fältpedagoger tar emot 
familjer, barn och unga för stödjande eller 
behandlande samtal på Familjecentralen.

Uppföljning
Vårdperioden följs upp genom samtal med 
familjen och personalen på Familjecentralen.

Det finns så klart andra vägar ett ärende kan ta. 
En orosanmälan kan leda till direkt åtgärd om 
det finns fara för barnet. Ett barn som far mycket 
illa i en familj som inte vill ta emot hjälp kan bli 
placerad i familjehem enligt lagen om vård av 
unga. Men detta händer sällan och bara i mycket 
allvarliga lägen. 

Från första kontakt till hjälp och stöd
Här beskriver vi hur processen för ett ärende ser ut i stora drag. 

1

2

3

4

5

6

Anna Albertina Habib och Sofia Persson 
i samtalsrummet på socialkontoret.
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Tankarna på att bli familjehem 
fanns där redan från början, när 
paret träffades.  
– Vi började som kontaktfamilj 
åt en pojke som kom till oss en 
helg i månaden. Då hade vi redan 
kontakt med socialkontoret och 
de visste om att vi ville bli familje-
hem, berättar mamman. 

Vi har slagit 
oss ner i parets 
trädgård och 
njuter av den 
milda höstsolen. 
Men då, när allt 
började, var det vinter och strax 
före jul. 
– Socialen hörde av sig och sa att 
de hade barn som behövde ett 
nytt hem och under våren gick vi 
igenom en utredning med djupin-
tervjuer för att se om vi passade 
som familjehem. 

Barnen som behövde placering 
hade haft det svårt. Särskilt svårt 
var det för mellanbarnet, som till 
sist kom att bo hos paret. Pappan 
försöker ge en bild av hur det kan 
kännas att känslomässigt jobba sig 
igenom traumat tillsammans med 
barnet. 
– Om man tänker sig barnet som 
ett hus så är det första man ser 
fasaden. När man öppnar dör-
ren ser man att det är massor av 

bråte där inne, massor av jobbiga 
saker. Man börjar jobba sig in 
och öppnar dörr för dörr där det 
bara är mer bråte. Nu har det hänt 
mycket. Vi har röjt undan och nu 
är vi kanske inne i en garderob 
och rotar, säger han och skrattar 
lite åt bilden han just målat upp. 
Mamman fyller i: 

– Hans största sår var 
att han aldrig hade 
blivit älskad.

Resan har på många 
sätt varit svår, men 
det är inget de skulle 

vilja vara utan. Och de betonar 
ofta att de inte varit ensamma. 
Förutom deras egna familj har det 
funnits stöd att hämta både hos 
psykolog och från socialkontoret i 
Sävsjö. 
– Stödet vi fått från socialen har 
varit väldigt värdefullt. Det har 
känts som ett teamarbete. De har 
hållit oss i handen och vi har gått 
åt samma håll, berättar mamman. 

Nu har det gått några år sedan 
pojken kom till familjen. I dag är 
han hemma från skolan eftersom 
han är lite förkyld och han sticker 
ut huvudet från huset och undrar 
om han kan ta sig lite att äta. Han 
är hungrig. Svaret är glädjande. 
Det finns chokladbollar kvar se-
dan gårdagen. 

Vi börjar prata lite mer om deras 
val att bli familjehem och vad de 
skulle rekommendera dem som 
kanske går i samma tankar.

– Visst är det tufft och det är 
mycket man inte är förberedd på. 
Men om jag skulle göra en balans-
räkning på känslomässiga utgifter 
och inkomster så är ju kostna-
derna för mig långt mycket lägre 
än vinsterna för barnet, menar 
pappan.  

– Jag tänker att jag vill ge som 
gåva det jag fått som gåva. En 
trygg uppväxt. Visst finns det 
dagar när jag tänker att jag är nog 
egentligen inte lämpad för det här, 
men jag ser ju att barnet mår bra, 
säger mamman. Min uppgift är att 
finnas där som en trygg punkt, att 
sitta stilla i båten när det stormar. 

Pappan nickar. Han tror att det 
är många som skulle kunna bli 
familjehem. 
– Det kanske inte är alla som 
passar, men det långt fler än vad 
man tror. Så om du har tänkt tan-
ken tycker jag du ska ta en riktig 
funderare, ring och prata med 
socialen och kanske börja som 
kontaktfamilj. Behovet är enormt. 

Att ge gåvan av en 
trygg uppväxt
Hur är det egentligen att ta emot ett barn som behöver ett nytt hem? Vi har pratat 
med en familj som valt att bli familjehem och öppna upp sitt hem för att ge någon 
annan en trygg uppväxt.

Ta första steget!
Funderar ni på att bli kontaktfamilj eller familjehem? Gör slag i saken, din 
hjälp behövs. Ring socialkontoret i Sävsjö och boka in ett samtal, så pratar 
vi om vad som kan passa er. 

Telefon 0382 - 154 60 
Telefontid mellan 8.00 och 15.00, lunchstängt 12.00 - 13.00

       Hans största sår 
var att han aldrig hade 
blivit älskad.” ”

Av hänsyn till barnet har vi valt att 
inte publicera uppgifter som kan röja 
barnets identitiet.
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–Vi har gjort om i våra lokaler och fått en ny och 
mysig barnavdelning längre in i biblioteket där bar-
nen nu kan sitta och läsa i lugn och ro. Vi har också 
anställt en barnbibliotekarie som kan ta hand om be-
sökande barn och unga på biblioteken. Det kan hand-
la om att hålla i sagostunder med barnen, ta emot 
skolklasser och hålla i bokcirklar berättar Eva-Lena 
Andersson, biblioteksföreståndare.

Sommarläsningen är en populär aktivitet bland 
barnen. Om man lånar och läser fem böcker under 
sommaren får barnet en bok av biblioteket vilket är 
ett bra sätt att främja läsandet bland barnen, fortsät-
ter Eva-Lena. 

I bibliotekslagen står det att biblioteken ska främja 
litteraturens ställning och vara tillgängliga för alla. 
Därför har regeringen satsat på att öka utbudet och 

tillgängligheten hos landets bibliotek. Sävsjö kom-
mun har ansökt om medel vilket har gjort att det nu 
finns ett nytt och färgstarkt utbud av bilderböcker för 
barn. 

Tyvärr har coronapandemin påverkat bibliotekens 
verksamhet men man hoppas kunna komma igång 
med de planerade aktiviteterna för både barn och 
vuxna under sen höst. En sådan nyhet är ”Meröpp-
pet” som betyder att allmänheten kan få tillgång till 
biblioteket utanför ordinarie öppettider, exempelvis 
på helgerna. Föräldrar kan därmed låna böcker till 
sina barn på helgerna. 

– I en allt mer stressad värld tror jag det kan vara bra 
för barn och föräldrar att få tid tillsammans. Att sitta 
i lugn och ro och läsa ger också barnet möjlighet att 
lära sig lyssna och diskutera vad man precis har läst. 

Väck läslusten och res  
genom böckernas värld
Barn och unga är en viktig grupp att introducera till böckernas värld. 
Barn som läser mycket utvecklar ett bättre ordförråd och får dessutom 
tidigt möta nya perspektiv. Att främja barns läsande är en viktig målsätt-
ning för Sävsjö kommuns bibliotek och filialer. 

Det är fullt med skor 
och väskor i hallen 
på Sävsjö skytte-
center. Innanför 
dörrarna till Sävsjö 
fritidsgård hörs 
glada röster och 
springande fötter. 
”Lilloteket” är igång för 
första gången sedan sommarlovet 
och förväntansfulla fjärdeklassa-
re utforskar lokalerna under sitt 
första besök. 

Hanna Leandersson är samordna-
re för Sävsjö fritidsgårdar och har 
en gedigen erfarenhet bakom sig.

– Jag började som fritidsledare 
1998 och det är fortfarande precis 
lika roligt. Det kan betyda så 
många olika saker för barn och 
unga att komma hit. Från att få 
känna sig stor och köpa sitt eget 
fika till att verkligen bli sedd.

Sävsjö fritidsgårdar har aktiviteter 
både i Sävsjö, Rörvik och Stocka-
ryd. Mycket av det material som 
finns i lokalerna på Skyttecenter 
får hänga med ut till kransorterna 
så att barnen där också ska kunna 
testa på saker som att trycka sin 
egen t-shirt eller programmera. 

– Vi har en väldigt bred 
verksamhet. Jag tror att 
många blir hemmablinda 
men det finns faktiskt 
väldigt mycket att göra i 
Sävsjö kommun för barn 

och unga, menar Hanna 
Leandersson.

Hon berättar om de olika inrikt-
ningarna som erbjuder något för 
alla. Kärnan är den öppna verk-
samheten för ungdomar mellan 
13 och 19 år. Utöver det finns en 
rad grupper som träffas. Lilloteket 
drivs i samarbete med skolorna 
och är till för barn från fjärde till 
sjätte klass. Det finns träffar för 
barn med funktionsvariationer 
och för unga vuxna som kan behö-
va en träffpunkt och lite råd kring 
att till exempel flytta hemifrån 
eller ta körkort. 

Och det finns många aktiviteter 
att välja mellan. På Makerspace 
finns digital och kreativ utrustning 
som även lånas ut till skolorna för 
att till exempel låta barnen testa 
robotprogrammering. Det finns 
ett musikrum, parkour, tv-spel, 
biljard och café. Utöver detta ord-
nar fritidsgårdarna, i samarbete 

med andra aktörer, även program 
med aktiviteter för de lite längre 
skolloven.

– Vi försöker att se alla barn och 
fråga ”vad vill just du göra i dag”, 
säger Hanna Leandersson. 

Meningsfull fritid  
för barn och unga
Fritidsgårdarna i Sävsjö kommun spänner över ett brett 
spektra. Både när det gäller vilka barn och unga som kommer, 
vad de kan göra där och var i kommunen aktiviteten finns. 
– Vi försöker tänka hela kommunen hela tiden, säger samord-
nare Hanna Leandersson.

Biblioteket i Sävsjö har fått en 
ny avdelning för barn.
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TEMA: Barnvänliga Sävsjö kommun

Hej, vad tycker du?
Den här tidningen producerar vi på kommunikationsavdelningen själva och den delas 
ut till alla hushåll i kommunen fyra gånger per år. Nu vill vi veta hur du ser på innehåll-
et i vår tidning. Läser du tidningen, saknar du något, är du nöjd eller har du tips på vad 
som kan göras bättre? 

Vi vill samtidigt veta hur du ser på Sävsjö kommuns arbete med information i ett större 
perspektiv. Hittar du det du söker på hemsidan? Följer du oss på sociala medier? Är det 
vi skriver av intresse för dig? Det är några exempel på frågor. Berätta vad du tycker så 
att vi får chansen att utveckla vårt arbete och stärka dialogen med 
dig. 

Klipp ut, fyll i och posta formuläret på baksidan, portot är betalt. 
Du kan också göra din röst hörd genom att ringa 0382-152 00 
eller fylla i några frågor på vår webb, www.savsjo.se/enkät.

Vi hörs!

Pierre Klasson, kommunikationschef

Sävsjö kommun
Kommunikationsavdelningen

SVARSPOST
20230499
576 80 Sävsjö

Frankeras ej.  
Mottagaren  
betalar porto.

TEJPA HÄR
TEJPA HÄR

Enkät på baksidan
Barnfamiljen i centrum 
på Familjecentralen
På Familjecentralen i Sävsjö finns många olika 
verksamheter som är till för föräldrar och 
barn. Allt från öppna förskolan till stödsamtal 
med familjepedagoger. Besök dem gärna på 
Västra järnvägsgatan 11. 

Många föräldrar uttrycker att de känt sig oerhört ensamma under sin 
föräldraledighet då umgänget varit så begränsat under pandemin.

Catrine Krafft, Öppna förskolan” ”
Öppna förskolan  
öppen igen
Under större delen av pan-
demin har Öppna förskolan 
på Familjecentralen varit 
stängd. Nu är verksamheten 
igång igen och föräldrar och 
barn är välkomna. Öppna 
förskolan är en pedagogisk verk-
samhet du kan besöka tillsammans 
med ditt barn. Här får barnet leka och lära och du 
som förälder får tillfälle att utbyta erfarenheter 
med andra föräldrar. Här kan du även få stöd i 
föräldraskapet. 

Du kommer och går som det passar dig under öp-
pettiderna. Det kostar inget att vara med, men fika 
finns att köpa till självkostnadspris. Att medta eget 
fika går också bra. 

Program och öppettider för  
Öppna förskolan
Verksamheten riktar sig till olika åldrar olika dagar 
för kunna anpassa aktiviteterna till barnen så väl 
som möjligt.

Måndagar och fredagar 

Klockan 10.00 - 12.00 
Föräldrar och barn mellan 0 och 6 år.  
Lek, sång och skapande verksamhet.

Tisdagar

Klockan 10.00 - 12.00 och 13.30 - 15.30 
Babycafé för dig med barn upp till 1 år.  
Babysång/rytmik, möjlighet att träffa andra nyblivna 
föräldrar. Ibland även gäster som berättar om ämnen 
föräldrarna önskat.

Torsdagar

Klockan 9.00 - 11.00 
Föräldrar och barn mellan 0 och 2 år.  
En grupp vi kallar "Småbusarna". Sång/rytmik. 

Klockan 13.00 - 13.45 
Barnvagspromenad, samling utanför Familje- 
centralen. Promenad och samtal om stort och smått.

Mer info via facebookgrupp
Vill du veta mer om vad som är på 
gång på Öppna förskolan? Gå med 
i facebookgruppen så får du infor-
mation och kan ställa frågor till oss. 
Du hittar den via Sävsjö kommuns 
facebooksida. 

Håll utkik efter träffar i höst
• Tonårs-ABC (Alla barn i centrum)
• Babymassage
• Föräldraträffar för dig som just fått barn 
• ABC, föräldraträffar

savsjo.se/familjecentralen

Caterin Krafft  , Öppna förskolan.



Brukar du läsa Tillsammanstidningen?
Ja, jag läser alltid hela tidningen.

Ja, men bara enstaka artiklar som intresserar mig.

Nja, jag brukar mest bläddra i den lite.

Nej, jag läser den inte alls.

Hur viktigt tycker du att  
innehållet är för dig?
Svara genom att sätta ett kryss på skalan mellan 1 - 10.

Tidningen kommer ut fyra gånger per år. 
Tycker du att det är lagom?

Nej, jag tycker det borde vara fler tidningar om året.

Ja, jag tycker att fyra nummer är lagom.

Nej, jag tycker det är för mycket med fyra nummer.

Hur ofta besöker du webbplatsen savsjo.se?
Varje månad

Några gånger per år

Aldrig

Brukar du hitta det du söker?
Ja, det är lätt att hitta på webbplatsen.

Nej, det är väldigt svårt att hitta.

Saknar du någon information på webbplatsen 
savsjo.se? Berätta i så fall vilken.

Följer du Sävsjö kommun på sociala medier?
Facebook  Ja Nej

Instagram Ja Nej

Vad tycker du om vår kommunikation  
via sociala medier?
Svara genom att sätta ett kryss på skalan mellan 1 - 10.

Hur upplever du antalet inlägg vi gör i våra kanaler? 
 
 
 
 
Hur upplever du innehållet i inläggen? 
 
 
 
 

Är det något annat som rör vår  
kommunikation och samhällsinformation  
som du vill lämna synpunkter på?

Vi vill veta vad du tycker!
Klipp ut och svara på enkäten. Vik, tejpa och skicka till oss.
Du kan också svara på frågorna via vår webbplats.

savsjo.se/enkät

1=Inte alls viktigt 10=Mycket viktigt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1=För många inlägg 10=För få inlägg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1=Dåligt/tråkigt 10=Bra/intressant

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


