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> Kysely kirjaston palveluista
Osallistu Pajalan kirjastoa koskevaan
kyselyyn. Haluamme kartoittaa kyselyllä kirjaston käyttäjien näkemyksiä kirjaston palveluista.
Kyselylomakkeita löytyy kirjastoista, kunnantalolta ja Pajalan uimahallilta. Vastausaika on
1/2 - 31/3 2016.
Ole myötä Pajalan kirjastoa koskevassa
kyselyssä. Met halvama tällä kyselyllä saaha
tietoa siittä mitä kävijät tykkäävä kirjaston palveluista.
Kyselyplankettia löytyy kirjastoista, kunnantalosta ja Pajalan uimahallista. Vastausaika oon
1/2 - 31/3 2016.

> Nya telefontider bygglov och bostadsanpassning

Plan- och miljöavdelningen har infört nya
telefontider för kontakt med handläggarna
för bygglov och bostadsanpassning. Följande
telefontider gäller:
Måndag:
Tisdag:		
Torsdag:
Fredag:

13.00 - 15.00
09.30 - 11.30
09.30 - 11.30
09.30 - 11.30

Du når handläggarna på tfn 0978-120 00 eller via e-post till, planmiljo@kommun.pajala.se

> Öppettider i växeln
Vintertid:
Mån-Tor:
Fredag:

15/9 tom 14/5
07.30 - 16.20
07.30 - 15.50

Lunchstängt: 11.45 - 12.30
Medborgarvägen 4, 984 85 Pajala • Växel: 0978-120 00
kommun@pajala.se • www.pajala.se

> Ansök om stöd/medfinansiering
för integrationsprojekt

Pajala kommun har av regeringen erhållit
medel för att under år 2016 arbeta med integration av nyanlända personer. Vissa medel
ska användas för att bedriva projekt som förbättrar och utökar integrationen av nyanlända
i vår kommun.
Kommunen tar därmed emot ansökningar om
projektstöd eller medfinansiering för att bedriva projekt inom området hållbar integration. I
vår kommun är det cirka 800 personer (barn
och vuxna) som kan komma att beröras/dra
nytta av projekten eller delta i verksamheter
som bedrivs.
Sökande kan vara förening, organisation eller
företag. Projekten ska rikta sig till personer
som antingen söker asyl eller fått uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn.
Projekten kan exempelvis handla om: språkinlärning, praktik, arbete, aktiviteter, kännedom
om lokalsamhället och Sverige, social inkludering etc.
Ansökningstid: Omgående - 30/4 2016
Ansökningarna beviljas löpande.
För mer information se: www.pajala.se
Vid frågor kontakta:
Britt-Marie Veräjä
Pajala kommun
Tel: 0978-120 82
Mail: britt-marie.veraja@kommun.pajala.se
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> Invigning nya lokaler Lapplands Lärcentra i Pajala.
Den 16 mars inviger Åsa Allan kommunchef i Pajala kommun nya lokaler för SFI (svenska för invandrare) och för vård och omsorgsutbildningar på Lapplands Lärcentra, Kengisgatan 8 i Pajala.
Under eftermiddagen och kvällen kommer du att ha möjlighet att träffa personal från landstinget
och kommunen om jobb- och utbildningsmöjligheter inom vård och omsorgsyrken.
Programmet för invigningsdagen:
Kl 14.00 Invigning av Åsa Allan. Mingla runt och träffa elever, studenter, personal på Lärcentra och
lärare i våra nya lokaler.
Kl 16.00 Landstinget och kommunen informerar om olika yrken och jobbmöjligheter i Pajala.Passa
på att anmäla dig som sommarvikarie eller kom och ta reda på vad t ex en distriktssköterska gör
i sitt jobb. Behövs det folk inom hemtjänsten till sommaren? Vad gör man inom omsorgen? Lapplands Lärcentra kommer att informera om vilka möjligheter du har att läsa till dessa yrken i Pajala.
Kl 18.00 Jaana Teurajärvi ” Ta hand om din kropp”
Är du nyfiken på andra utbildningar så kommer vi att finnas på plats och informera om vilka möjligheter det finns att studera.

> Hur är det att arbeta som lärare/vägledare? Hur ser arbetsmarknaden ut?
Välkommen till en pedagogkväll på Lapplands Lärcentra i Pajala den 17 mars kl 16.30
Du får information om hur det är att arbeta som lärare samt vilka olika varianter som finns.
Ex grundskolelärare, gymnasielärare, lärare inom vuxenutbildning, förskola, sfi, vägledare m fl, som
berättar om sitt jobb under ca 10 min/person.
Du kan få information om studievägar och boka in vägledning. Vi avslutar med fika och tilltugg samtidigt som du har möjlighet att ställa frågor till oss. Är du nyfiken på andra utbildningar så kommer vi
att finnas på plats och informera om vilka möjligheter det finns att studera.
Vi bjuder på kaffe, te och salta snittar.
Välkommen till Lapplands Lärcentra.

