
– vi skapar en boplats som lockar och inspirerar
Tibro satsar för framtiden 
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Språkcafé, Fågelviksgymnasiet
Möbelcupen i fotboll, herrar

Hockeycupen Västanå Trophy

Tibrotrofén, konståkning
Julkonsert med Tibro musikskola,
Kyrkefalla kyrka 
Julkonsert med Tibro musikskolas 
solister, Tibro Missionskyrka
Handboll, HP Tibro - Brukspöjkera
Julkonsert i Pingstkyrkan

Innebandy, Tibro IBK - Falköpings IBK
A Swingin’  Christmas. Konsert med
Bohuslän Big Band på Forum

Ledstjärnor bidrar till god 
kvalitet inom socialtjänsten

KLIV 2.0 – projekt som ska ge kulturen en 
naturlig plats i vardagen på Nyboskolan
Kan man använda kultur och skapande på nya sätt i skolan? Går det 
att hitta alternativa inlärningsmetoder med  kulturen som redskap? 
Det är något som lokala kulturarbetare och lärare på Nyboskolan har 
börjat arbeta aktivt med inom ramen för Kliv 2.0, ett utvecklingspro-
jekt som Västra Götalandsregionen tagit initiativ till.  
– Det handlar om att hitta former för hur man kan jobba med kultur i 
skolan till vardags, säger museiintendent Eva Thörn, som ingår i den 
lokala Kliv-arbetsgruppen i Tibro.

Det finns forskning som visar att vi lär oss bättre om vi arbetar med alla 
våra sinnen. Det här har Västra Götalandsregionens kulturnämnd tagit 
fasta på genom att dra i gång ett projekt, KLIV 2.0, som går ut på att 
försöka ge kulturen en mer naturlig plats i skolan. KLIV står för Kultur 
och Lärande I Vardagen och Nyboskolan är en av fyra skolor som är 
med i projektet. Utvecklingsarbetet sätter fokus på områdena kulturarv, 
arkitektur, design och bild.
– Det här är en långsiktig satsning, där vi förhoppningsvis ska hitta nya 
former för samarbete mellan skolan och kultursektorn, säger kulturse-
kreterare Jenny Eriksson.

Öppen ateljé, mask-workshop – och bok om Brittgården
Även om den lokala Kliv-arbetsgruppen precis har påbörjat sitt
arbete har projektet redan gett avtryck i skolverksamheten. 
Nyboskolans årskurs 7-elever har fått stifta bekantskap med
lokala sägner på Tibro museum. Jenny Eriksson, som 
även är bildkonstnär, har en öppen ateljé och workshop
i skolans café 3 dagar i veckan där alla elever som 
vill kan skriva, teckna och måla. Flera kulturella 
workshops är inplanerade till våren – och så är det
tänkt att elever från Nyboskolan ska medverka
i den bok som skrivs om bostadsområdet Britt-
gården på något sätt.     

Äldreomsorgens julmarknad,  
Kyrksalen på Allégården
Konsert med Skurup Jazz Collective,
Kyrkefalla kyrka
Ishockey, Tibro IK - Töreboda HF

Julbak i Balteryds hembygdsgård

Klassinnebandy, finalspel

Konsert med Johnny Kask, TibroParken
The Fastback på Millners. Föranmälan!
Dansuppvisning, Danielas dansskola, 
Biograf Vintergatan
JULSTÄMNING med julmarknad och 
julaktiviteter på Stora och Lilla torget, 
i Gallerian, Tibro museum, Stationen 
och VillAnns trädgård
Handboll, Tibro HK - IF Hellton

Mer information om tid och plats för 
de olika evenemangen hittar du på:
www.vastsverige.com/sv/tibro/ 
evenemang/

Du kan vara med
och forma Tibros 
offentliga miljöer! 
Vilka offentliga platser i Tibro 
tycker du är allra viktigast att 
förbättra? Har du förslag på hur 
allmänna områden som park- och 
grönområden, infarter, gatustråk 
och industri- och handelsområden 
kan göras trevligare, vackrare och 
mer använda? 
I så fall vill vi på Tibro kommun 
att du lämnar förslag till oss i Gal-
lerian någon gång mellan den 23 
november och den 7 december.
Tibro kommun har de senaste åren 
arbetat systematiskt med att genom-
föra en upprustning av miljöerna i 
centrala Tibro. Arbetet ligger i linje 
med tankarna i Vision Tibro 2017 om 
att skapa miljöer som sticker ut – och 
öka trivseln i kommunen för både 
kommuninvånare och besökare. 
Nu tas nästa steg i arbetet med att 
försköna Tibro. Samhällsbyggnads-
förvaltningen kommer att begära in 
anbud från företag som är intressera-
de av att  utarbeta ett gestaltningspro-
gram för Tibro tätort och arbetet med 
gestaltningsplanen beräknas starta 
under första kvartalet nästa år.

Pricka in områden du vill 
förbättra på en karta i Gallerian!

Synpunkter från både kommuninvå-
nare och besökare är en viktig grund 
för arbetet med gestaltningsplanen.
Därför finns det möjlighet att lämna in 
synpunkter på och idéer om vad arbe-
tet med att försköna Tibro ska inriktas 
på framöver i en av de tomma affärslo-
kalerna i Gallerian den 23 november- 
7 december. 
Du som besöker lokalen kommer att 
kunna markera vilka platser som du 
vill att kommunen ska förbättra med 
hjälp av klisterlappar i olika färger 
på en karta – och så kan du självklart 
lämna in konkreta förslag på åtgärder.
Lokalen kommer att vara bemannad 
med personal från kommunen den 27  
november kl. 13.00-18.00.
                Vi vill veta vad du tycker 
                             – så hör av dig! 

Hör gärna
av dig med frågor om 
kommunens verksamheter 
och vårt utvecklingsarbete!
Telefon: 0504-180 00
E-post: kommun@tibro.se
Webbplats: www.tibro.se

Socialtjänsten i Tibro gör en stor sats-
ning på att kvalitetssäkra all verk-
samhet. Målet är att alla som får stöd, 
vård och omsorg av kommunen ska 
uppleva att de bemöts med respekt 
och känna sig trygga och delaktiga. 
Personalen på alla enheter ska ta 
fram ledstjärnor för sitt arbete.
– Den fastslagna värdegrunden och 
ledstjärnorna ska förverkligas och 
genomsyra hela socialtjänsten, beto-
nar socialchefen Eva Ulfenborg.

Den 23 maj i år antog socialnämnden 
en gemensam värdegrund för hela so-
cialtjänsten. Tre värdeord – delaktighet, 
respekt och trygghet – utgör kärnan i 
värdegrunden, som är utgångspunkten 
för det arbete med att ta fram ledstjär-
nor som nu ska genomföras på social-
tjänstens alla enheter. 
Socialtjänsten har arbetat systematiskt 
med kvalitetsarbete i flera år och ett 
antal enheter inom äldreomsorgen tog 
fram sina ledstjärnor redan för ett par 
år sedan. Det gjorde bland annat perso-
nalen på Allégårdens Demensboende.
– Vi har gemensamt kommit fram till 

Personalen på Allégårdens Demensboende var en av de första enheterna inom 
socialtjänsten som skapade ledstjärnor för sitt arbete. På bilden ses underskö-
terskorna Ida Johansson, Ingegerd Johansson, Maria Wadman och enhetschefen 
Vivi-Anne Bergman. 

I Tibro har kommunen, närings- och föreningslivet en gemensam framtidsvision, Vision Tibro 2017  – och vi jobbar 
målmedvetet ihop för att förverkliga den. 
I visionens anda har vi t ex:  
• anlagt ett nytt sjönära bostadsområde, Bråbacka 

• byggt en actionpark för skateboard, BMX och inlines

• förskönat centrum

• arrangerat flera större evenemang för och med Tibrobor

• uppfört flera konstverk som knyter an till Tibros möbel-  
   och inredningstraditioner

Vi driver också projekt för att utveckla handels-, service- och 
besöksnäringen och anordnar utbildningar i värdskap och 
bemötande.
2012 inviger vi ett besöks- och inredningscentrum, Inredia, 
som ska bli en internationell arena för inredningsdesign. 
Dessutom skapar vi folkfesten Uppåner med gemensamma 
krafter. I Tibro tror vi på kraften i att arbeta tillsammans.  
Varmt välkommen till oss – som besökare och invånare!

15 september-23 december
”Du får göra ditt eget glasklot”, drop 
in-glasblåsning för barn och vuxna i 
Tibro Glasverkstad

VISION TIBRO 2017 – en verklig satsning!

Rinor Nikqi och Lina Mofleh i klass 9B2 utvecklade en pro-
totyp till en Ipod-dockning tillsammans med personalen på 
TTC. Eleverna tyckte att PRAO-veckan var rolig och läro-
rik och skulle mycket väl kunna tänka sig en framtid inom 
möbelindustrin. Eleverna var stolta över sin produkt och 
det ansåg uppdragsgivaren, Åsa Crommert på Enströms 
Möbler, att de hade all anledning att vara.

En prototyp till en Ipod-/Iphone-dockning. Designskisser  
på ett hotellrum och en caféstol. Genomtänkta foton på 
möbler och möbeldetaljer. En presentationsfilm och ett 
nytt upplägg på studiebesök för unga.

Det var vad 10 kreativa och ambitiösa högstadieungdomar 
lyckades skapa under en vecka i slutet av oktober då de 
deltog i Tekniktråden, en lyckad satsning på teknikinriktad 
prao på fem industriföretag i Tibro.

Högstadieelever på teknik-PRAO fixade 
kreativa designlösningar åt industriföretag

Du kan följa det som händer inom Kliv-projektet
i Tibro på Nyboskolans blogg, http://klivtibro.
wordpress.com/

Lisa Fogelström och Kent Shi i klass 9B1 tog både fram design-
skisser på ett hotellrum och ett förslag på hur studiebesök för 
ungdomar ska utformas på Noas Snickeri. Företagets chefer och 
kontorspersonal var mäkta imponerade över resultatet.

Linnéa Främst, 9A1, och Amanda 
Grahn, 9B1, tog fram en film om CC 
Pacs verksamhet, som ska användas 
i marknadsföringen av företaget.  
Här handleds de av Henrik Kråklind.

Caisa Hultberg och Theodor Larsson 
i klass 9B2 designade en ny caféstol 
på uppdrag av Lundbergs Möbler.

Dags för ”A Swingin’ Christmas” :

Bohuslän Big Band 
på Forum 18/12! 

Tekniktråden är ett pilotprojekt som 
genomförts i Tibro under hösten. Syftet 
med det är att skapa ett större intresse 
för industriteknisk utbildning genom att 
öka kunskapen om de arbeten som finns 
inom tillverkningsindustrin. 

10 elever med teknikintresse
Tio teknikintresserade årskurs 9-elever 
på Nyboskolan deltog i projektet. De 
fick i uppdrag att utföra ett antal design-
inriktade uppdrag åt fem lokala industri-
företag, Anton Wards Möbler, CC Pack, 
Lundbergs Möbler, Enströms möbler 
och NOA:s snickeri. Resultatet av deras 
ansträngningar blev riktigt bra. Både de 
deltagande företagen och eleverna själva 
är mycket nöjda med prao-veckan.
– Jag är mäkta imponerad över vad ni 
har åstadkommit, fastslog Leif Karlsson, 
produktionschef på NOA:s snickeri, när 
Lisa Fogelström och Kent Shi presente-
rade sina skisser på ett designat hotell-
rum och ett förslag på ett nytt upplägg 
på företagets studiebesök.

– Det här var både kul och spännande, 
menar Lisa Fogelström.
– Vi har lärt oss massor och det var kul 
att vi fick utveckla idéer tillsammans i 
par, säger eleven Lina Mofleh, som tog 
fram en prototyp till en Ipod-dockning 
med högtalare med Rinor Nikqi för En-
ströms räkning. Lina skulle mycket väl 
kunna tänka sig ett arbetet inom möbel-
industrin efter gymnasiet.
– Jag tror att det här är rätt metod för att 
hitta elever som är intresserade av att 
arbeta med olika saker inom industri-
sektorn, konstaterar Åsa Crommert på 
Enströms Möbler.

Utvecklat koncept nästa år?!
Än så länge är det inte klart vad som 
händer med teknik-praon, men projekt-
ledaren Henrik Kråklind är övertygad 
om att det kommer att bli en fortsättning.
– Alla som deltagit är supernöjda. Nu 
ska vi göra en ordentlig utvärdering av 
satsningen så att vi kan utveckla koncep-
tet så att det fyller sitt syfte, betonar han.  

Den 18 december kl. 18.00 är det 
konsert med Bohuslän Big Band och 
Erik Gullbransson på Forum. På pro-
grammet: Klassiska jullåtar i annor-
lunda skepnader som jazz och funk 
och lugn och stämningsfull julmusik 
på svenska.
   

vad vi tycker är viktigast i vårt arbete 
och dessa ledstjärnor finns i bakhuvu-
det hela tiden när vi arbetar, säger un-
dersköterskorna Maria Wadman och 
Ingegerd Johansson.

Ledstjärnor för planering,
reflektion och kontrakt
Ledstjärnorna genomsyrar arbetet på 
enheten på flera sätt. Alla nyanställ-
da får skriva under ett kontrakt om 

att följa dem. Personalen utgår från 
dem när de planerar och reflekterar 
över sitt arbete. Dessutom hänvisar 
arbetskollegorna till ledstjärnorna om 
någon på enheten agerar på ett olämp-
ligt sätt.
– Det är inte så vanligt med sådana 
brister längre. Det känns som om vi 
har kommit en bra bit i vårt kvalitets-
arbete, summerar enhetschefen Vivi-
Anne Bergman.

Läs mer om  arbetet med
ledstjärnor på Allégårdens
demensboende och social- 
tjänstens kvalitetsarbete på
www.tibro.se/vardegrund


