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Flera elever
från Optima
till final i
Mästare
Jakobstad. I slutet av januari
var det dags för semifinaler i den
årliga Mästar-tävlingen. Sam
manlagt 1 500 elever från hela
landet deltog och Optima lade
beslag på flera finalplatser.
Finalerna avgörs i Jyväskylä
i mitten av maj. Åtminstone sex
elever från Optima kommer att
vara på plats.
Ben Boström och John Hell
sten tävlar om segern inom mö
belsnickeri.
På konditorsidan kvalificerade
sig Mathilda Ahlgren och Jenna
Kattilakoski och inom stycke
godsautomation är Erik Rauhala
och Jaakob Östman klara för
final.
Det kan bli ytterligare final
platser för Optima eftersom
resultaten från semifinalerna
i ekonomiförvaltning och skön
hetsvård dröjer ytterligare några
dagar.

Björn Bredbacka
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Dahlbäck slutar som enhetschef – fortsätter som lektor
•

Kajsa Dahlbäck
slutar som enhets
chef på Novia i Jakob
stad. Yrkeshögskolan
kommer inleda rekry
teringen av en ny
prefektunder våren.
Jakobstad. Från och med hösten
blir musikmagister Kajsa Dahlbäck
lektor i sång vid Campus Allegro i
Jakobstad. Hon tillträder befatt

ningen från pch med den 1 augusti.
– Dahlbäck är en av landets främsta
sångare inom sin genre. Hon kom
mer att undervisa inom klassisk
sång, barock- och kyrkomusik. Novia
har i dag en nationellt etablerad roll
inom barockmusik och den vill vi slå
vakt om. Dahlbäck kommer också
att bidra till vår konstnärliga verk
samhet, säger rektor Örjan Anders
son i ett pressmeddelande.
Dahlbäck utsågs till enhetschef för
Novia våren 2018. Hon efterträdde
Sören Lillkung när han blev vd för
Kulturfonden.
– Det har varit fantastiskt fint att
få leda institutionen för konst och
kultur i snart två läsår. Det har varit
två fartfyllda år och nu är tiden
mogen för att fokusera på under
visning inom mitt specialområde,
klassisk sång, säger Kajsa Dahlbäck.
Inom kort lämnar Kajsa Dahl
bäck in sin doktorsavhandling till
Sibeliusakademin för granskning.

Kajsa Dahlbäck slutar som enhetschef
på Novia i Jakobstad. Foto: Kevin Åkerlund
Det innebär att hon disputerar i höst
om allt går enligt nuvarande planer.
– Jag forskar inom mitt ämne
barockmusik och har tittat på kvin
nornas roller inom barockmusiken
ur olika aspekter. Forskning är väl
digt givande och därför vill jag gär
na ha mer tid för den också, säger
Dahlbäck när vi ringer upp henne.
Hon säger att eftersom tiden trots
allt är begränsad så vill hon satsa
arbetstiden på de bitar där hon har
allra mest att ge, nämligen sång
undervisningen.
– Vi lär ut entreprenörskap inom
utbildningen och därför är det

 ositivt att kunna upprätthålla nät
p
verken och det egna företagandet
även i praktiken.
Kajsa Dahlbäck säger att N
 ovias
styrelse diskuterat vilken typ av
prefekt som skolan ska ha. Om det
är en person som både undervisar
och sköter det administrativa eller
en ren administratör vill hon inte
uttala sig om eftersom sökproces
sen startar nu.
Rekryteringen av en ny prefekt
kommer inledas under våren, säger
Örjan Andersson när vi når honom.
Vad söker ni i den kommande en
hetschefen?

Foto: Jannike Back

Ingen brand
trots utryckning
Jakobstad. Strax innan 16.30
på måndagseftermiddagen fick
räddningsverket larm om en
brand. En enhet ryckte ut till
Kanalesplanaden i centrum av
Jakobstad.
Räddningspersonal undersökte
området och en lägenhet, men
hittade ingen brand.
Enligt räddningspersonal på
plats var lägenheten tom, men
brandvarnaren låg på fönster
brädet och tjöt. ÖT

Runebergsveckan
i dag

•
•

Älskar du din stad?
Campus Allegro klockan 15–19.
De förlorade läsarna.
Rotundan klockan 19.30.

Jannike Back/Anne-Maj Wisén

Unga ställde genomtänkta frågor
Bristfällig skolhälsovård,
tryggheten i staden och
möjligheterna att stärka tvåspråkigheten var ämnen som
ungdomsfullmäktige ville
diskutera med stadens högsta
beslutsfattande organ.

Räddningsverket ryckte ut till
Kanalesplanaden på måndagen.

– Det har vi inte ännu formulerat,
men vi kommer snart börja disku
tera vilken typ av profil som behövs
i framtiden.
Dahlbäck har inte varit enhets
chef så länge. Påverkar det utbild
ningarna när enhetschefen byts ut
ofta?
– Utbildningarna är ganska långt
självgående. Vi har utbildnings
ledare som ansvarar för varje utbild
ning och de är experter inom sina
områden. Jag ser inte att dettaska
påverka utbildningarna, så vi fort
sätter jobba på, säger Andersson.

Jakobstad. Jakobstad har en ny
vald ungdomsfullmäktigesamling
som inledde sin verksamhet med en
frågestund i Rådhuset. Ungdomarna
ställde tre konkreta frågor till stads
fullmäktiges ledamöter men fick lite
svävande svar på möjligheterna
att få bättre skolhälsovård och öka
tryggheten i staden.
Den sista frågan väckte fullmäkti
geledamöterna. Ungdomarna und
rade vad man kan göra för att föra
svensk- och finskspråkiga närmare
varandra.
– Kan man ha gemensamma lektio
ner, till exempel gymnastik i högsta
dierna och kan man göra tandem
kursen obligatorisk för alla, undrade
de.
Ungdomarna efterlyste också vän
klasser och vänelever över språk
gränserna.
Egentligen gavs inga konkreta svar
heller på denna fråga men de äldre
ledamöterna sparade inte på beröm
met över initiativet.
– Vi ordnade fester ihop ibland
över språkgränserna, tipsade Maria
Lunabba (SFP).
– Vänd er också till elevkårerna, de
har stora möjligheter att påverka det

Nyvalda ungdomsfullmäktige ställde frågor till stadsfullmäktiges leda
möter. Foto: Anne-May Wisen
som görs i skolorna, sa Monica Gran
kulla-Häggblom (SFP).
Tvåspråkigheten kom också på tal
i kvällens sista ärendet, stadsstyrel
sens svar på Pentti Silvennoinens
(C) begäran om en utredning kring
varför folk flyttar från Jakobstads
regionen.
Silvennoinen konstaterade att det
som nu gjorts på basis av enkätsvar
närmast är en råkopia till en utred
ning, en uppräkning av siffror utan
förklaringar. Han påpekade att för
honom var den största överrask
ningen det faktum att tvåspråkig
heten inte upplevs som en rikedom.
– Möjligheten att bli tvåspråkig ska
par förutsättningar att lyckas i hela
landet. Men det andliga och sociala
kapital man får med sig är förstås

svårt att mäta och därmed att upp
skatta, sa han.
Det som Silvennoinen också note
rat är att många utflyttade Jakob
stadsbor nämner släkt och vänner
som en viktig orsak att besöka sta
den.
– Förr for en stor del av de finsk
språkiga Jakobstadsborna till Sjö
bygden eller Härmä när de var ledi
ga. Där fanns deras rötter. Nu, 30–40
år senare, talar folk om Jakobstad
som hemstad.
Stadsfullmäktige beslöt på månda
gen att Jakobstad blir en fullvärdig
medlem av Kvarkenrådet EGTS och
godkänner medlemsavgiften som
är 10 000 euro per år. Stadsdirektör
Kristina Stenman konstaterade att
samarbetet över Kvarken är bety

delsefullt för Jakobstad och att man
hela tiden söker nya samarbetspart
ners- och områden.
Sebastian Holmgård (SFP) har an
hållit om befrielse från alla förtroen
deuppdrag utom stadsfullmäktige.
Han har varit ersättare i stadsstyrel
sen, ordinarie medlem i bildnings
nämnden, ordinarie medlem i bild
ningsnämndens svenska skolsektion
och ordförande för bildningsnämn
dens kultursektion.
Stadsfullmäktige beviljade befri
elsen och valde Alexandra Back till
ersättare i stadsstyrelsen, Pontus
Blomqvist till bildningsnämnden
och svenska sektionen samt Kiti
Lindén till ordförande i kultursek
tionen.
Avslutningsvis fick stadsstyrelsen
motta ett skriftligt spörsmål från
Mervi Rantala (SDP). Hon undrar
om det är lagenligt att klädvård för
äldre (en avgiftsbelagd stödtjänst)
läggs ut till den privata sektorn så att
de som behöver tjänsten själva ska
sköta alla arrangemang och kontak
ter till tvättbolagen.
– När budgeten gjordes upp för det
ta år nämndes inget om försämring
ar av stödtjänsterna, men social- och
hälsovårdsnämnden godkände med
stor majoritet förslaget som ska gäl
la från början av detta år, sa Mervi
Rantala.
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