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Norsjö kommun firar finalplats
Norsjö kommuns lärarsatsning har gått vidare till finalen i Innovation in
Politics Awards. Priset delas ut av den europeiska ideella stiftelsen
"Innovation in Politics Institute", till de politiker i Europa som har modet att
bryta ny mark genom innovativa projekt.
80 finalister har valts ut i 8 kategorier för Innovation in Politics Awards 2019.
Finalisterna är valda av juryen som består av 1 067 medborgare från hela
Europa. Vinnarna tillkännages den 4 december 2019 vid Innovation in Politics
Awards Gala i Berlin.

Norsjö kommuns lärarsatsning är nominerad i kategorin jobb. I samma
kategori finns ett till svenskt projekt nominerat, ”Bostad Först” i Örebro
Kommun. "Bostad först" går ut på att erbjuda hemlösa personer en permanent
bostad. Även flera svenska projekt finns representerade i tävlingen, men
Norsjö kommun är den enda glesbygdskommunen.
Magnus Eriksson (S), Ordförande utbildnings- och omsorgsutskottet, är den
politiker som kommer representera lärarsatsningen i nomineringen.
- De känns absolut hedrande att blir uppmärksammad på denna nivå, för de
mod vi lyckats visa med denna satsning. Jag hoppas och tror att
nomineringen kan inspirera andra politiker att våga ha visioner och idéer
kring hur vi ska lösa utmaningar i framförallt små kommuner.
För att fira detta så bjuder Norsjö kommun alla förskolebarn, elever och
personal inom verksamhetsområdet utbildning, på kladdkaka och grädde
imorgon fredag (4/10).
- Norsjö kommun vill fira detta med barnen och personalen, eftersom det är
vår gemensamma insats som är nominerad. Förhoppningen är också att
genom att vi uppmärksammar detta, inspirerar vi barn och ungdomar att
framgent engagera sig och bli beslutsfattare, avslutar Magnus Eriksson.
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