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Arr: Surte Bohus biblioteks- och
kulturförening. Surte bibliotek

Surte Bibliotek
lördag 22 okt

Barnteater Kl 11.00

Mamma Mu i stan
Biljetter 20:-/st säljs på 

Surte bibliotek.
• Fiskdamm 

• Bokförsäljning (beg böcker)

• Servering 

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 26 oktober har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl. a. 
följande ärenden:

- Tertialrapport 2, Lilla Edets kommun

-  Redovisning av ännu ej besvarade 
motioner

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
19 oktober 2011.
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 
0703-562277 • www.butikbelladonna.blogspot.com
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Storlek 42-50. Utgår ur sortimentet.

Conventina
Transport

Kostnadsfri 
avbetalning

v i l lapel le t s

NÖDINGE. Education of the 
future.

Det är namnet för ett 
tvåårigt EU-finansierat 
projekt med fokus på vux-
enutbildning.

I förra veckan genomför-
des den första av tre work-
shops i Ale gymnasium 
med gäster från Italien, 
Turkiet, Wales och Tysk-
land.

All personal och en del av elev-
erna på vuxenutbildningen i Ale 
ska åka på studiebesök utom-
lands. Det är en del i ett EU-
projekt som går ut på att utveckla 
vuxenutbildningen i Europa.

– Vi vill se hur andra jobbar 
så att vi kan lära av varandra och 
bli bättre. De som beslutar om 
EU-pengarna bedömde projek-

tet som både viktigt och bra kon-
struerat, berättar Malin Levin, 
lärare i kemi, biologi och natur-
kunskap på Ale kommuns vuxen-
utbildning.

Dela med sig av goda idéer
Initiativet till projektet kommer 
från Ale. Vuxenutbildningen 
hade inget direkt internationellt 
samarbete och när möjligheten 
dök upp ville man ta chansen. 
Tanken är att deltagarna, både 
personal och elever, ska få en 
inblick i hur andra vuxenutbild-
ningar jobbar och dela med sig av 
goda idéer och arbetssätt. Delta-
garskolorna finns i Ale, Tyskland, 
England, södra Italien och östra 
Turkiet.

– Organisationerna ser olika 
ut, men vi ställs inför samma pro-
blem. Vi ska lära av varandra och 

hur utmaningar kan hanteras, 
bland annat elever som skriver 
in sig men som inte kommer och 
svårigheter vid distansundervis-
ning, säger Malin Levin.

Projektet består av tre work-
shops, dels jobbskuggningar för 
hela personalen då man besöker 
varandra på de olika skolorna, 
dels elevskuggningar, då några av 
vuxenutbildningens elever åker 
utomlands för att se hur andra 
skolor fungerar.

Nya arbetsmetoder
– Projektet omfattar tolv utbytes-
resor, elva för personalen och en 
för studenter. De två andra work-
shopen kommer att bli i Turkiet 
och Wales, berättar Malin Levin.

– De nya verktygen och 
arbetsmetoderna som lärarna tar 
med sig ur projektet kommer att 

göra inlärningen annorlunda och 
bättre för vuxeneleverna.

Den inledande worksho-
pen i Ale spände över tre dagar, 
måndag till onsdag i förra 
veckan. Den fokuserade på digi-
tala undervisningsformer och 
arbetsmetoder. Bland annat 
visades lärplattformen It’s lear-
ning, som dessutom ska använ-
das som kommunikationsväg 
mellan skolorna under projektet. 
De utländska gästerna fick också 
ta del av västkusten i sin vackra 
höstprakt med besök på Bohus 
fästning och Gullholmen.

Internationellt utbyte ska 
förbättra vuxenutbildningen

– Projektet inleddes med workshop i Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Malin Levin och Ann Öhrström på vuxenutbildningen i Ale är initiativtagare till det EU-finansierade projektet Education of the future. Fem 
länder deltar i utbytet som syftar till att verksamheterna ska dela med sig av goda idéer och arbetssätt. �����

���	
��
Till förmån för 

all världens barn
Lördag 22 oktober kl 17.00 

i Ale Gymnasium
Café är öppet

Arrangör: Mötesplats Ungdom

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

ÅRSMÖTE
Tisdag 1/11 2011 kl 1900

Industrivägen 4 Nol 
(följ skylten)

Sedvanlig avmöteshandligar.

För rösträtt krävs medlemskap.

Medlemskap kan lösas vid entrén.

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE


