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E.F.T
Deltagare på Redesign
tipsar om vad du kan göra
med sådant som andra
betraktar som skräp. Läs
mer på s. 12,13

Har du koll på presidentvalet
i USA? Farhat har skummat
på ytan för att hjälpa dig
förstå valet något bättre. S.3

2-dimensionell
geestaltning vad är det
egentligen? Läs mer på
24-27 S.

Med musiken som redskap för ett bättre liv!
FMT är ett av skolans senaste tillskott och är en kurs som riktar sig till
musikterapeuter. FMT är en förkortning av och går ut på att invider ska kunna
rehabilitera sig genom musiken för att kunna få en bättre tillvaro. S.18

K

an jag äta det
här? Det kan vara
en frågeställning
som vi ställer oss när vi
ser vissa växter eller ny
mat. Läs mer om vad
Annica från
“odlingskursen” har
sysslat med på skolans
innergård. På s. 16-17

M

usiken förenar
dessa eldsjälar i
Finstämt.
Skoltidningens reporter
Ibrahim har mött det
glada gänget och tagit
reda på lite mer om vad
som driver dessa
indivier att spela musik
tillsammans. S. 6-7

C

afe Sokrates är
en mötesplats för
medborgare som
vill diskutera filosofiska
dilemman under
kontrollerade former.
Skoltidningen var med
under en träff och vill
berätta hur det kan se
ut. S. 8-9
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faktiskt är.

Chefredaktören
har ordet

T

ärningen är
kastad, för länge
sedan. VI ser en
ökad oro i och för
omvärlden och en viss
tendens till ökad
kriminalitet i vårt eget
samhälle. Och under
pandemin ser vi att
den psykiska ohälsan
ökat och så även oron
inför framtiden.

Samtidigt möts vi,
åtminstone i
skolvärlden, av nya
och återkommande
sparkrav.
För mig både som
yrkesverksam i
skolan och som
samhällsmedborgare och förälder
rimmar detta dåligt.
För var kan vi
arbeta med hopp
och tro och att
minska individers
oro inför framtiden
om inte i skolan?
När jag får höra av
kommunledningen
att skolor kostar för
mycket pengar i
allmänhet och att
vissa skolor gått
över budget och
behöver spara i
synnerhet så
funderar jag på hur
den sittande
styrelsen tänker.
I min värld kommer
skolor alltid att kosta
pengar och kommer
aldrig att generera
inkomster direkt till
samhället. Det är en
kalkylerad risk att bli

Jag vill påstå att det
är i skolan, hela
registret från
förskola till
gymnasiet, som vi
har möjligheten att
påverka
livssituationen för
individer som ska
växa upp och bygga
samhället.

av med pengar som
vi aldrig mer får se
röken av. Samtidigt
kan en se det som
en investering för
framtiden.
Arguemnten för att
det kan vara bra att
hålla koll på skolors
ekonomi är många
och även jag förstår
varför det är bra. Det
är absolut bra att
följa upp skolors
budget så att
skattepengarna
används på ett bra
sätt. Problemet blir
när man likställer
skolor med ett
företag och således
jämför deras
budgetar med ett
vinstrdrivande
företag. Som ett
företag där det går
att genomföra
sparkrav och där det
går att se på pengar
som att du antingen
använt för mycket
och som onödigta
investeringar.

I förskolan bör vi och
kan vi, arbeta med
könsnormer och
strukturer och att
bryta gamla
föreställningar och
vanemönster. Det är
där det mesta av
arbetet bör ske och
således behövs det
mer resurser till
dessa instanser.
Det här fortsätter i
resten av barn och
ungdomars skoltid.
Vuxna människor
som inte blir
utarbetade och har
tid ork och kraft att
arbeta med
individera för att
stärka dem att gå ut
och bygga
samhället. Så att de
får en framtidstro
och en vilja att
skapa något bra
med de verktyg de
fått

Åtminstone ur mina
lekmanna ögon
tänker jag att skolor
kostar pengar och
att tilltron till skolans
personal att de kan
använda den
penningpåse de fått
korrekt är skev.
Skolan behöver
kosta pengar för att
kunna genomföra
den viktiga och
samhällsbyggande
funktion som den

För att vi ska kunna
arbeta och faktiskt
kunna göra något
gott i skolan så
behöver vi resurser.
Och det jag skulle
vilja säga är att sluta
spara på skolan. Det
är inte rimligt att
lärare ska ha 30
elever i varje klass
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och 150 elever att
betygssätta varje år.
Det säger sig självt
att kvaliteten inte blir
det den borde eller
skulle kunna bli.
Tärningen är kastad,
för länge sedan och
kampen om skolan
och individens
välmående
fortsätter.
Text: Tobias Ehlin
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USA-valet:
Trump vs
Bidén
Den tredje 3 november
inträffar det
amerikanska valet där
den nuvarande
presidenten Donald
Trump ställs mot
demokraternas
representant Joe Biden
som också var f.d vice
president. När
valdagen närmar sig
kommer försök att
bedöma nationens
stämning genom att
fråga väljare vilken
kandidat de föredrar.

Demokraterna:
I USA har man en
maktdelning på
president, kongress
och högsta domstol.
Dessa institutioner
kontrollerar varandra
vilket i sin tur bildar
någon typ av
maktbalans. USA har
två makt kandidater;
demokraterna och
republikanerna. Joe
Bidén är demokrat,
hans parti presenterar
progressivitet. De är
liberala och arbetar i
förebyggande syfte.
Demokraterna vill se
ett jämlikt samhälle
där alla behandlas med
lika. De vill ha ett
idealism samhälle. Joe
Bidén vill ta emot fler

Mexiko och att
försvåra aborten.
“Make America
Again” är hans motto.
Miljardären vill skapa
rubriker genom att
anklaga Mexiko för att
ha skickat dess
kriminella invånare till
USA. Han vill även få
fart på ekonomin och
sätta stopp på
miljöfrågor. Han ger
tillstånd för att gruvor,
vägbyggnaden och
oljeledningar ska
öppnas på nytt utan
hänsyn till miljölagen.
Detta i hopp om att
USA ska ta sig ur den
ekonomiska krisen.
Miljöfrågan är ett
verkligt hot för vår
existens, USA:s
koldioxidutsläpp har
ökat med 1,5 och 2,5
procent. Dessa utsläpp
kommer främst från
transport och
industrisektorn.

flyktingar i landet för
att kunna ge de bättre
förutsättningar. Han
har även valt att satsa
på klimatfrågan. Om
Bidén blir vald
kommer de tex införa
Parisavtalet igen,
miljöfrågorna kommer
att prioriteras högst,
vilket kommer
medföra en stor
kursändring i USA.
Parisavtalet bygger på
FN:s
klimatkonvention,
avtalet antogs 2015
och dess syfte är att
minska utsläppen dvs,
växthusgasen. Hålla
den globala
uppvärmningen under
två grader. Nästa punkt
är att industriländer
ska ge stöd till
utvecklingsländer, men
denna del av avtalet
har tyvärr dessa länder
inte varit tillräckligt
engagerade och följden
har varit att rika länder
istället bidragit med
ökad utsläpp i fattiga
länder som har hårt har
drabbats av
klimatförändringen.
Allt från
översvämning, torka
och förstörda hem.

Sammanfattning
Båda kandidaterna vill
uppnå reformer av
olika slags. Valet
kommer att ske 2020
november. Vem som
än blir vald kommer
det skaka om USA
rejält, detta för att
Trump och Bidén
presenterar väldigt
motsatta mål vilket
kan skapa stora klyftor
mellan folket. Just nu
leder Joe Bidén valet
med 52% och Trump
har 43%.

Republikanerna:
Donald Trump och
republikanerna har
rivstartat med
kontroversiella beslut
såsom att bygga en
mur mellan USA och
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Text: Farhat Azizi
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Byggnadsvård
och hållbart
byggande är en
nystartad kurs
som syftar till
att ge
deltagarna
grundläggande
praktiska och
teoretiska
kunskaper i
byggnadsvård
och hållbart
byggande.
Utgångspunkten är
lokal byggnadstradition och vilka
material som använts
historiskt samt sunda
ekologiska alternativ
till konventionella
moderna byggnadsmaterial.
Kursen vänder sig till
dem som har en egen
byggnad att vårda och
restaurera. Den ges i
samarbete med
Sörmlands museum.
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Vi har vid dags dato
haft de första fyra
träffarna, förlagda till
Callanderska gården i
Mariefred och
Sörmlands museum i
Nyköping.

snickarna från
Kompetens i trä.
Text&foto: Anna-Maria
Hillborn

Callanderska är en
magiskt vacker plats
där vi blivit varmt
välkomnade och
omhändertagna av
hembygdsföreningen,
säger Anna-Maria .
Deltagarna har bland
annat fått vara med vid
uppförandet av en
tillgänglighetsanpassad
toalettbyggnad i
stolpverkskonstruktion, ritad av
Johannes Kästel.
Byggnaden uppförs på
en nymurad grund
som i sin tur vilar på
resterna av ett
kartusianer-kloster
från 1500-talet. I
Nyköping hade vi ett
par intensiva snickeridagar, ledda av
byggnadsvårds-
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Fiiolerna är
klara

I

replokalen sitter ett
glatt gäng som
förenats genom
musiken. Här stäms
fiolerna som också är
de som alla får vänta
på. Det ska stämmas
och det noggrant.
Skoltidningen har
besökt gruppen
Finstämt, vilket är en
ensemble på 10 glada
personer som alla har
musiken och glädjen
till den senare
gemensamt. Vi träffar
dem i deras replokal i
St:Eskils kyrka i
Eskilstuna. Just
namnet finstämt är
relativt nytt och är
sprunget ur att
violinisterna är lite
omständliga och
behöver stämma sina
instrument noggrant
och till perfektion.

Att det blev just
namnet Finstämt kom
sig av att ensembleledaren en gång sa
”fiolerna är klara, nu är
det finstämt.” Och
sedan dess heter de
så.

en mindre grupp växte
sig fram och några få
bröt sig i slutet av 90talet loss från den
stora ensemblen som
vid tillfället hette
Smedbälgarna och
startade ”lilla
ensemblen”. De övar
en gång i veckan
klockan 18:30 och det
är på torsdagar.

Gruppen har funnits
sedan deras start
omrking sekelskiftet,
det låter hiskeligt
länge sedan men så
länge sedan är det
egentligen inte, allt är
väl relativt. Det är det
senaste sekel och
årtusen-skiftet vilket
enbart är ett trettiotal
år sedan närmare
bestämt i slutet av
1990-talet.

I nuläget består
ensemblen av 10
stycken glada
musikanter där inner vi
6 st dragspelare 2
violinister samt en
elgitarr och en
basgitarr. Ensemblen
berättar att det även
under åren slutat
några och även
tillkommit några men
de hälsar att fler är
välkomna att ansluta.

Samtliga ensem-blemedlemmar spelade i
en större grupp på 70talet när de lärde
känna varandra. Året
1974 för att vara mer
exakt. En gemensam
känsla av att få spela i

Någon ambition att
spela utomlands
verkar de inte ha när
de på frågan om de

Glädjen skiner igenom när noter läses och rytmer ljuder.
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spelar utomlands eller
bara i sverige svarar ”
Vi spelar i Eskilstuna
med omnejd”.
Musiken som de glada
musikanterna spelar är
enligt dem själva
musik som passar
deras instrument och
den publiken och
målgruppen som de
vänder sig till vilket
oftast är äldre
människor. På
repertoaren finner vi
dragspelsmusik och
folkvisor av olika slag
t.ex. Taube. De vill
helst att det ska vara
flerstämmigt.
Ensemblen uppger att
de även har en
sångare i gruppen
men det är väldigt
sällan sångaren tar till
ton så det blir oftast
instrumentalt.
Fiolen är stämd.
För att det ska vara
möjligt för ensemblen att spela
tillsammans på det
här viset får gruppen
försörjning via ABF
men det är endast en
liten summa. Den
största försörj-ningen
kommer från fans
eller intressemedlemmar till
bandet vilka betalar
en medlemsavgift till
ensemblen.
Lokalen som de övar
i kostar en del pengar
så varje krona räknas
och behövs för att
kunna hålla liv i den
här kultyttringen.
Vidare arrangerar de
betalda spelningar
som också detta
behövs för att kunna
bekosta lokalhyra och

annat. De arrangerar
även lotteri som
brukar gå av stapeln
under deras
spelningar.
När ögat glider över
gruppen i replokalen
så är det svårt att se
någon yngre
förmåga, de flesta
har några fler jordsnurr i sin ryggsäck
än vad som skulle
kallas medelålder och
när tidningen ställer
frågan till en av
medlemmarna om att
tidningen sett det så
får vi direkt svaret att
”unga människor vill
inte spela ihop med
oss gamla. De gillar
heller inte vår musik.”

Samarbetet är tydligt
då alla arbetar för en
gemensam sak och
hjälps åt med det
som behövs för att få
det att fungera. Det
är två som delar på
ledaruppdraget och
leder gruppen
musikaliskt och enligt
dem själva ”så att det
blir kvalitet!”.

medlemmar i
ensemblen har spelat
musik på
flyktingförläggningar
men i övrigt tycker
gruppen att det är
svårt att få med
människor från andra
kulturer vare sig med
i ensemblen eller att
medverka på deras
konserter.

Själva anser de att de
arbetar för den
svenska kulturen för
just genom att de
spelar sin musik för
den som vill lyssna.

Text : Ibrahim Ibrahim
Red: Tobias Ehlin

Hur tänker då
gruppen på alla nya
invånare som kommit
till Sverige har de
någon tanke på hur
de kan hjälpa till med
integrationen? Några
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Café
Sokrates
Ett Café för
allmänheten i
filosofins
tecken.
Under 2 års tid har
Eskilstunafolkhögskola erbjudit
allmänheten i
Eskilstuna att deltaga i
ett filosofiskt café.
Under totalt 10 tillfällen
uppdelat på ett skolår
á 2 terminer har
deltagare samlats på
skolan för att
diskutera, vrida och
vända på olika
filosofiska dilemman.
Träffarna har skett
med intervaller på en
månad och har varit
relativt välbesökta
både av engångsdeltagare men även av
återkommande
deltagare.
Det är en regnig kväll i
oktober, höstens intåg
gör sig påmind med
svala tempe-raturer
och gulnande löv. I en
dovt upplyst och något
för ändamålet för stor
lokal sitter deltagare
som ivrigt väntar på att
kvällens diskussioner
ska börja. Det doftar
nybryggt kaffe och på
cafédisken står det
färdigbredda
smörgåsar och ett fat
med småkakor. Vi
befinner oss i kafeterian på Eskilstuna
folkhögskola.
Någon deltagare tar
sig en kopp kaffe och
morsar på övriga
närvarande. Det råder
en stämning som är
något nervös och
spänd av förväntan på

vad som komma skall
av de stundande
diskussionerna. Trots
denna spända
förväntat råder det på
något konstigt sätt en
känsla av hemtrevnad
och avslappning.

verkat viktiga för
samtalet under kvällen
och tackar för
deltagandet.
Skoltidningen fick
chansen att ställa
några frågor till några
deltagare och
samtalsledaren för att
höra hur tankarna går
kring sådana här
samtal. Tobias Ehlin
som arbetar med Café
Sokrates och även är
samtals-ledare säger
”- det är kul att så
många söker sig hit,
för att sätta sig ner och
diskutera med
främmande människor
om olika filosofiska
dilemman. Tanken
eller tesen med det
här caféet är att
vi(skolan) ser ett
behov i samhället för
en öppnare diskussion
där alla inte behöver
vara överens och
heller inte behöver ta
ställning för eller
emot—de
återkommande
deltagarna och
anledningen till att de
kommer talar för att
den tesen stämmer”.

Deltagarna den här
kvällen kommer från
olika bakgrund och
samhällskanter,
somliga går eller har
gått på skolan, andra
studerar på högskolan
eller yrkesarbetar. Och
enligt samtals-ledaren
Tobias är det så det
brukar se ut förutom
att det den här kvällen
inte är lika stor åldersspridning som det
brukar vara.
Alla hälsas välkomna
av samtalsledaren
som även talar om de
regler som gäller
under kvällen.
Reglerna finns till för
att hålla en struktur
som tillåter ett tolerant
samtalsklimat för att
så många som möjligt
ska få komma till tals.
Efter regelgenomgången så
uppmanas deltagarna
att komma med förslag
om ämnet för
diskussionen.
Gruppen enas om att
diskutera om ondska
och om det som
fenomen verkligen
existerar. Deltagarna
verkar entusiastiska
och verkar vara väl
insatta i tankebanor
kring ämnet och
nästan alla bidrar till
ett gott samtals-klimat
och följer samtliga
regler noga.

Felicia Lundell är en
av de som tagit sig till
samtalet denna kväll
har mycket gott att
säga om de här
samtalen. Hon har
tidigare gått på skolan
och saknar miljön
vilket hon uppger är en
av anledningarna till
att komma till de här
kvällarna. Hon gillar
formatet och att
diskutera. Vad är det
som är så bra med
Cafe Sokrates?

”Generellt är
Sokrates
eggande och
den här kvällen

När samtalet är slut för
kvällen avrundar
samtalsledaren med
några meningar som
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var specifikt
givande och
nyanserad. Det
är många
perspektiv,
ibland är det
som sägs i sig
provocerande,
men miljön är så
avslappnad att
man inte blir
provocerad.” Felicia Lundell
vilket Felicia uppger är
en av anledningarna
till att komma till de
här kvällarna. Hon
gillar formatet och att
diskutera.
Samtalsledaren talar
lite om åldersspridningen under
åren som gått och hur
positivt det varit med
att deltagare ur olika
generationer kunnat
komma tillsammans
och diskutera öppet
och fritt, vridit och vänt
utan att någon har gått
från samtalen bittra
och arga.
”Visst är det önskvärt
med en
åldersspridning där
den äldre
generationen får möta
den yngre och vice
versa i sådana här
samtal, samtidigt är
det väldigt intressant
att se hur en
diskussion tar form
med enbart yngre
deltagare, jag säger
inte att det ena är
bättre än det andra
däremot blir det olika
typer av diskussioner”.
-säger Tobias Ehlin
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med att deltagare ur
olika generationer
kunnat komma
tillsammans och
diskutera öppet och
fritt, vridit och vänt
utan att någon har gått
från samtalen bittra
och arga. ”Visst är det
önskvärt med en
åldersspridning där
den äldre
generationen får möta
den yngre och vice
versa i sådana här
samtal, samtidigt är
det väldigt intressant
att se hur en
diskussion tar form
med enbart yngre
deltagare, jag säger
inte att det ena är
bättre än det andra
däremot blir det olika
typer av diskussioner”.
-säger Tobias Ehlin
Gärda är en för året ny
deltagare och har
ikväll medverkat på sin
andra träff beskriver
samtalen såhär” En
blandning av olika
människor i olika
åldrar som diskuterar
gemensamt om
samma sak, otroligt
fascinerande att
lyssna och ta del av
diskussionerna, man
öppnar verkligen sitt

sinne och
förhoppningsvis så blir
man lite klokare!

rätta styrelseskicket?”,
”vad är ondska?” Eller
” finns ondska” och
mycket mera. Inte
alltför sällan lämnar
deltagare träffarna
med nya insikter eller
nya tankar om deras
eget dilemma, men
enligt Tobias är det
inte det som är målet,
målet är att kunna få
chansen att uttrycka
sina tankar och
värderingar under ett
tillåtande klimat.
Kärnan i samtalen är
att alla åsikter och
tankar får rum och alla
har sin taltid, ingen får
avbryta eller på något
sätt vara nedsättande
oavsett om de tankar
och idéer som uttrycks
inte stämmer överens
med sina egna.

Anledningarna till
varför en tycks söka
sig till Café Sokrates
tycks vara många och
varierande. Vissa vill
enbart sitta och lyssna
andra tar för sig mer
och vissa mindre.
Hampus också en som
är ny för den här
säsongens
samtalsserie berättar
för oss ”Ett mycket
trevligt sätt att utvidga
sin förståelse om
andra människor och
världen!”
“Ett mycket trevligt
sätt att utvidga sin
förståelse om andra
människor och
världen” Säger
Hampus deltagare på
Sokrates

Café Sokrates har
under hösten redan
hunnit med 2 tillfällen
där många nya har
anslutit till den här
formen av samtal. Och
de flesta har från
första tillfället
återkommit för att man
funnit det som en god
form till öppet samtal.
Kommer Café
Sokrates att fortsätta

Diskussionerna och
samtalsämnena har
varit många, långa och
intressanta. Under en
sådan här träff så kan
det exempelvis
diskuteras frågor som
”är demokrati det enda
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med sin verksamhet
trots pandemin?”
Åtminstone tills dess
att vi inte längre kan
ha samtal som
verkligen ger
deltagarna något
utbyte. Jag tror att det
just i denna tid är
viktigare än någonsin
att få chansen att
diskutera olika
dilemman och jag tror
att många saknar den
möjligheten i sin
vardag. Ofta kan det
upplevas som att vi
behöver lägga band
på oss själva för att
passa in i en
förutbestämd social
mall och inte sticka ut.”
Det verkar som att de
flesta skoltidningen
har pratat med har haft
och har ett positivt
utbyte av den här
samtalsformen även
om det självfallet inte
gäller alla. Café
Sokrates ser fram
emot ett intressant och
kunskapstungt läsår
med åtta träffar kvar.

Text: Black Jim
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Kören Resonans repar
med corona-avstånd

KÖR-REP I
CORONATID
Kören
Resonans
repeterar
Corona-säkert
Med känsla för
rörelse och med
tungan rätt i mun
framträder kören
Resonans med en
repertoar som
fångar betraktaren
Kören Resonans
bildades 2013 av
Ing-Mari Janzon.
Hon är utbildad
sång- & körpedagog
med många års
erfarenhet som
körledare. Sen 2004
driver hon ett eget
företag, RESONANS
Ing-Mari Janzon AB
och det föll sig
naturligt att kören
fick samma namn.
I kören arbetar vi
med scenisk
kommunikation.

Utifrån en skapande
process utformar vi
sceniska
gestaltningar till
körsången. Det
handlar inte bara om
vad man sjunger
utan också om hur
man sjunger, med
vilket kroppsspråk,
röstklang, energi och
scennärvaro. Målet
är att göra
framförandet mer
intressant och att
beröra vår publik.
Det innebär att
körsångarna måste
kunna sjunga alla
sånger utantill.

Under åren har
kören levererat ett
antal större
produktioner.
Exempelvis:
2014 - Free Design,
Kulturhus Tandla
skola
2015 - Free Design,
Eskilstuna teater,
Lilla scenen
2016 - Free Design
– No
Limits, Eskilstuna
teater, Stora scenen
2018 - Live – Laugh
& Love, Eskilstuna
teater, Stora scenen
2020 - Let´s
Connect, Eskilstuna
teater, Stora scenen
(Denna produktion
blev tyvärr inställd
p.g.a.
Coronapandemin
och är framflyttad till
våren 2021).

För att vara med i
kören måste man
uppfylla några krav:
vara tonsäker, kunna
hålla sin stämma,
tycka om att
uppträda på en scen
och vara över 20 år.

Konserterna på
Eskilstuna teater är
filmade och ligger på
Youtube.

Vid starten hade
kören, som är en
blandad kör, ca 12
medlemmar. I
dagsläget består
kören av 25
medlemmar, vilket är
ett idealiskt antal.

Allt ifrån folkmusik,
visa, modern pop
och jazz, liksom
klassisk musik.
Körsångerna
framförs i regel a
Capella men det
händer att det
förekommer
ackompanjemang av
akustiska
instrument.
Resonans har inga
sponsorer utan
finansierar
verksamheten med
biljettintäkter och
arvoden från
framträdanden samt
med avgifter från
deltagarna. Körens
verksamhet
administreras via en
körförening;
Körföreningen
Resonans.
Text & Foto:
Ibrahim Ibrahim
Red: Tobias Ehlin

Kören sjunger en
blandad repertoar.
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En omsydd skinnjacka

Lampskärmar tillverkade
av gamla plastkorkar

TEst

Genom återbruk
av material
skapas nytt från
gammalt
Nu är vi på gång ute
på Retuna.
Grundutbildningen är
på ett läsår i Recylce
Design och återbruk.
Vi är 15 elever som vill

hantverk med olika
matieral praktiseras.
Utöver våra kunniga
lärare har vi också
inbjudna lärare med
spetskompetens för
de olika avsnitten i
utbildningen.

bli goda
”planetskötare”. Vi får
lära oss om vår jord,
miljö och material, hur
det/den används,
påverkan på naturen/
miljön och varför.
Hur har vi påverkat
miljön historiskt och
vad har vi ställt till
med, naturförstöring
m.m
Teori varvas med
praktik. Olika tekniker i

topp!

Text&foto:
Åke Ringdahl

Att sy om kläder och
laga är en del i
utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som
Vi är ett fint gäng här
ute på retuna som
också lär som också
lär av varandra. Det
finns en stor mängd
kompetens samlats
från varje elev med så
olika livskompetens.
Dagarna blir aldrig
långa här ute.
Vårt stora provlem är
att tiden inte alltid
finns! Glädjen är på

12

Vill lära dig grunderna i en mängd hantverkstekniker och bekanta dig med massor av
återbruksmaterial
Brinner för återbruk och vill ta tillvara på de resurser som finns
Planerar vidare studier inom design och hantverk, miljö och hållbarhet eller
samhällsvetenskap
Vill arbeta med omställning och lära dig hur du kan leva mer klimatsmart
Behöver redskap och nätverk för att engagera dig vidare i projekt och organisationer
Vill bli kreativ planetskötare!
13

4 november 2020

412
november
Aug 20202020

Eskilstuna folkhögskola
Här möts olika människor, kulturer och intressen. Hos oss kan du läsa
upp dina betyg på allmän kurs, du kan studera konst, återbruksdesign
eller yrkeskurser som elev- och lärarassistent, sommarkurser och
mycket mer!
Du hittar oss mitt i Munktellstaden. Ett industriområde som byggts om
till Eskilstunas kulturcentrum med bland annat konserthall,
idrottsarena och konstmuseum. Vi finns även på Balsta Musikslott, ett
av Europas största musikhus, på ReTuna åkerbruksgalleria och flera
andra platser i Sörmland.
Våra lokaler är ljusa, öppna och skräddarsydda för folkhögskolans
organisation. Här finns ateljéer för konststuderande,

14
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lökar. Lungrot och
rankspenat kan
användas på samma
sätt som vanlig spenat
och det finns till och
med fleråriga
kålsorter; strandkål är
ett exempel.

Kan en äta
den där?

I

ntresset för att
odla sin egen mat
ökar och
coronapandemin har
fått människor att
fundera mer på
sårbarheten i den
industriella
matproduktion. Att få
vara kreativ, arbeta
med kroppen och
återhämta sig
tillsammans med
naturen är andra
saker som gör odling
så fantastiskt.

Men det är en hel
del arbete också. I
alla fall om det ska
bli någon skörd.
Varje år behöver frön
sås, vattnas och bli
rensat på ogräs.
Eller behövs kanske
inte det? Tänk om
det finns växter som
kommer tillbaka år
efter år, som tål
mindre skötsel och
som dessutom går
att äta?

nästa säsong måste
det sås nya fröer för
att kunna skörda.
Tänk till exempel på
tomat, morot och
sallat. I naturen finns
det gott om växter
som lever år efter år,
dessa kallas
perenna vilket
betyder fleråriga.
Även i trädgårdar
finns det gott om
fleråriga växter,
blommor och buskar.
Det är kanske inte
allmänt känt att
många av de
perenna växterna
även är ätliga. Några
exempel på perenna

De allra flesta av de
grönsaker vi äter är
ettåriga eller på sin
höjd tvååriga. Alltså,
de lever ett år och
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växter som också
går att äta är
kärleksört vilken är
jättegod att ha i
sallader eller
funkians skott som
på våren kan ätas
ungefär som sparris
och dagliljornas
blommor är söta och
goda att ha i en
sallad.

Förutom att de
fleråriga växterna
minskar vår egen
arbetsbörda är det
också bra för jorden
och det mikroliv som
lever och arbetar där.
Ju mindre vi stör
jorden desto mer kan
livet i jorden frodas
och bidra till
nedbrytning och
frigörning av de
näringsämnen som
växterna behöver för
att växa. Vi låter alltså
mikrolivet jobba för

oss, smart eller hur!
I våras planterades ett
antal perenna ätliga
växter på skolans
innergård. Kanske har
du smakat någon av
dem? Förhoppningen
är en levande
innergård som inte
kräver så mycket
skötsel men som ändå
kan ge oss massor
med saker att äta. En
av tankarna med
odlingen på
innergården är att
skapa ett lärande
kring växter och
odling, kanske mynnar
det ut i en
sommarkurs eller har
du själv en bra idé om
vad skolan skulle
kunna tänkas göra?

Text:Annica
Gustafsson

Red: Tobias Ehlin
Foto: Ulf Renholm

Och det stannar inte
där, det finns
mängder med andra
fleråriga växter som
kan odlas specifikt
för att äta. Kajplök
och luftlök är
exempel på fleråriga
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del av FMTbehandling. Det känns
så roligt och
framförallt viktigt att vi
har fått starta
utbildningen
Musikterapeut FMTmodellen på
Eskilstuna
Folkhögskola. Då
växer vi och blir fler
Musikterapeuter i
Sverige.
Musikterapeut FMT ett
yrke i tiden!”

äldreomsorg m.m.

Margareta Eriksson

K

arin och
Margareta lärde
känna varandra
tidigt i livet, närmare
bestämt under
gymnasietiden. Den
gemensamma
nämnaren var musiken
och tankarna om den
kunde göra gott för
människors hälsa. Och
med en stor samlad
erfarenhet av att
arbeta med människor
har de gjort sak av
tanken--att få
människor att må
bättre med musiken
som terapeutiskt
verktyg.

Redan i gymnasiet
såddes ett frö till vad
som idag har kommit
att bli det senaste
tillskottet till
Eskilstuna Folkhögskolas
kursflora. Deras kurs
heter FMT och är en
förkortning på
Funktionsinriktad
musikterapi.
De har hunnit med
mycket, som
exempel
På deras långa och
empiriska erfarenhet
av arbete med
människor finns
exempel som arbete
i sjukhuskyrkan,
förskola,

2012 Startade de
tillsammans sitt
företag FMT och fick
då även möjligheten
att genomföra en
studie vilken blev
sammanställd och
genomgånen av en
neuroforskare och
även poublicerad i
den vetenskapliga
tidsskriften “Music
and medicin.

Vad krävs för att få
går er kurs? De som
söker ska ha
grundläggande
behörighet vilken är
gymnasieexamen och
kunna spela piano.Det
är även viktigt att man
tidigare arbetat med
människor.Varje
person som söker
intervjuas och ska
göra ett färdighetsprov
i pianospel och sång.

Studien var inriktad
på parkinson och
strokepatienter.
Under studien fick
de utvalda
patienterna
musikterapi som
behandling under en
20 veckors period
och samtliga
patienter utvecklade
bland annat bättre
balans koncentration
och motivation.

Vad kan man arbeta
med när man gått er
kurs? Som färdig
Musikterapeut kan
man arbeta inom
rehabilitering, omsorg,
äldreomsorg och
skola.

Karin och
Margaretas uppdrag
är att dels behandla
individer som är i
behov av det, men
även att sprida
kunskapen om
musikterapi vidare
till andra,

Hur ser kursen ut
och hur fungerar det
egentligen? Kursen är
på 100% distans, vi
har 3 närträffar á 4
dagar per termin.
Deltagarna ska
praktisera musikterapi
mellan närträffarna
med personer på sina
hemorter. De ska läsa
viss litteratur såsom
barns normala
utveckling, hjärnan
och nervsystemet,
utvecklingspsykologi,
åldrandet
m.m. Deltagarna filmar
sin praktik och vi
kursledare handleder
via filmen tillsammans

“Under alla år vi varit

verksamma har vi sett
och fått bekräftat att
Musikterapi FMT gör
positiv skillnad i livet
för många människor.
Därför har vi ett
mycket viktigt
uppdrag att
genomföra. Vi måste
fortsätta att utveckla
Musikterapi FMT i
Sverige och vi måste
utbilda fler
Musikterapeuter FMT
så att fler människor
blir hjälpta och kan ta
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i gruppen. Teori och
praktik går hand i
hand under hela
kursen.
Vad är det bästa med
er kurs? Det bästa
med vår kurs är att
deltagarna kommer
ifrån olika
verksamheter såsom
personlig assistent,
kurator, lärare,
undersköterska mm.
Vi blandar teori,
praktik och egna
erfarenheter genom
att alla deltar aktivt.
Det gör att du lär dig
mycket om dig själv
och andra vilket leder
till en stark
samhörighet mellan
deltagarna och
ledarna.

4 november 2020

Eskilstuna
folkhögskola
Covid-19

person som uppvisar
symptom på covid-19
ska du stanna hemma.
Har du själv symptom
vill vi att du testar dig.
Hur du testar dig kan
du läsa om HÄR,
Vi följer
folkhälsomyndighetens provtagning för
rekommendationer som pågående covid-19 är
bland annat innebär att kostnadsfri. Vi vill även
du stannar hemma vid att du håller oss
uppdaterade kring din
minsta symtom på
situation så att vi kan
förkylning och tvättar
händerna ofta med tvål vidta nödvändiga
åtgärder.
och vatten och
använder handsprit.
Om du lever med en

Slutligen, vad är det
ni vill uppnå med
FMT? Att Sverige får
mer Musikterapeuter i
sina verksamheter.

Text: Tobias Ehlin
Foto: Karin
Larsson& Margareta
Eriksson

RECYCLE DESIGN projektår

Karin Larsson
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Hård kamp om
första plats i årets
SM i lead
Många tävlanden var
inregistrerade och
taggade att fightas om
vem som skulle ta hem
segern som Sveriges
bäste klättrare. Kampen
var hård då det var
många duktiga och
taggade klättrare på
startplatserna. Senare
skulle det visa sig att
även lederna var tuffa.
Just den här tävlingen
var SM i led-klättring,
vilket innebär att de som
klättrar tar med sig repet
upp och säkrar sig eller
som det heter på
klätterspråk ”klipper in

20

sig” själva i karbinhakar
som sitter utsatta på
väggen.Väggarna som
det klättrades på lutar
även utåt med olika
lutningar från 1 meters
lutning till 7 meters
lutning.
För att kunna klättra på
det här sättet krävs det
styrka, uthållighet och
kondition men
framförallt krävs det
teknik. Du behöver ha
en bra balans för att inte
ramla ut från väggen
och för att inte trötta ut
dig i onödan.
Lederna i det här
mästerskapet var svåra
och erbjöd hårt
motstånd direkt från
första kval-leden till

klättrarna som med
blod, svett och tårar
kämpade för en
finalplats. Det var få
klättrare som lyckades
”toppa” sina leder och i
ungdomsklassen var det
endast en som lyckades
toppa. Det skvallrar om
hur svåra lederna för
tävlingen var.

se på deras YouTubekanal även i efterhand.
I damernas kamp
slutade Sofie Asterling
som segrare med knapp
marginal mot tvåan och
med målfoto och viss
dramatik segrade till slut
Fredrik Serlachius mot
tvåan Ymer Alber i
herrarnas final.

Då vi är i coronatider så
blev inte tävlingen som
vanligt. EKK hade
arrangerat det så att det
skulle vara coronasäkert
därför fick ingen publik
fick närvara. Detta kan
verka tråkigt när det
ändå är SM, men
Svenska
klätterförbundet livestreamade alla finaler
och dessa finns även att

Är du intresserad av att
börja klättra så kan du
gå på någon av
Eskilstuna klätterklubbs
prova-på tillfällen som är
onsdagar ojämn vecka.
Det kostar 150:-/ tillfälle
och utrustning får du
låna av klubben.
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Sofie Asterling
på väg till
toppen och
vinnare i
Senior
Damernas

Ludivg hult tog hem första
platsen i Junior herrar

Fredriik
Serlachous på
väg att ta hem
segern i finalen i
Senior herrar .
Överst:
Clara Blom Dandoy var kämpen
som klättrade bäst i Junior Damer
T.v
Eskilstuna klätterklubbs loikal.

Fakta klättring
Klättring är en extremsport
Du tränar hela kroppen
Det krävs styrka, kondition, balans och teknik

22

Fakta EKK
-

Klubben är ideell

-

För att få klättra krävs medlemskap, grönt kort och väggkort

-

Kurser i grönt och rött kort arrangeras av klubben

-

Alla hjälps åt med att underhålla klubbens lokaler.
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2 dimensionell
gestaltning, en
kurs för dig med
erfarenhet av
estetisk
verksamhet!
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På följande sidor kan
du se foton på några
av deltagarnas alster.
Text&foto: Antona
E,Patric D.
Red: Tobias Ehlin

Anton Engvall och
Patric Danielsson, är
två lärare på
Eskilstuna
Folkhlgskolas estetiska
program och håller en
distanskurs i 2-dimensionell gestaltning.
Kursen vänder sig
främst till människor
med erfarenhet av att
ha arbetat med
estetisk verksamhet.
Kursen tar avstamp i
konsthistoria och hur
man kan inspireras av
andra konstnärer.

Ingrid Stenbeck s konst

Alster av Maria
Löfvendahl
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Annsofie Östlund

Återbruk klädsömnad, 25%
distansutbildning
Karin Bergmar
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Dikter
Av Black Jim

Det blir bättre

Trams

Ett uppgivet rop
Ett sista andetag

Fantasin leker med vårt minne,
Vad du vet kommer du inte ihåg
och allt du inte kommer ihåg har
du glömt innan du någonsin kommit på det.

Rivmärken på kanten
Ett grepp som glider
Ett fotsteg, halt
En tanke sakta försvinner
I mörkret
Bäddas det in
I evigheten
Förhoppning att orken
Återvänder
Till den lekamen
Som en gång
Energifylld var
Står kvar på livets
Perrong
I högtalaren skrålar
Det blir bättre
Om en kvart, en kvart, en kvart.

Synnerligen besynnerligt sa en man
vars namn jag för länge sedan glömt
innan jag ens träffat honom.
Där står jag i garderoben med galgen
kvar, i kavajslaget sitter en vissnad blomma
resterna av mitt minne tynar bort
i sanden på ett dagis,
av hat.
Lyckan frodas i gommen av mitt gapande ego
lämningar av koffein och trams
blandas med endorfiner och dopaminer
när jag äntligen förmått mig komma ihåg vad jag
glömmer precis i samma stund.
Skallgångskedja efter min lycka
Tabloidannons över min sans
Är allt trams bara trams?

Fakta Black Jim:
- Poetiskt virrvarr
- Yrkesverksam
- Syns vid fullmåne
28
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Knep & knåp

Lätt

Medel
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Humor

Humorn uteblir;
På grund av

ALLT!

Svår

Extrem
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