På gång på biblioteken

Kommuninformation

Digidels medborgarvecka
6-12 oktober 2014
Alla ska våga, vilja och kunna ta
del av Internet. Det är tanken med
Digidel, som är ett samarbete
mellan bland andra Sveriges
kommuner och landsting, Statens
medieråd och läns- och regionbiblioteken.

Vi visar bibliotekets e-tjänster
Vi visar hur du använder våra
e-tjänster som finns på helgeGnarps bibliotek tisdag 7 oktober kl 14.00-14.30
Bergsjö bibliotek onsdag 8 oktober kl 12.00-12.30

Boka en bibliotekarie!
Du kan få en personlig genomgång av Helgebibliotekens
webbplats, få hjälp att hitta i våra databaser eller
Legimus webbplats för tillgängliga medier.

Välkommen till Vuxenutbildningen i
Nordanstig 2014-2015!

Vill du boka en bibliotekarie eller veta mer om Digidel?

Vill du förändra din framtid?

Bergsjö bibliotek 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Att studera som vuxen kan vara en möjlighet att nå sina
mål! Boka gärna ett samtal med vår studie- och yrkesvägledare Katarina Bylin för vägledning.

”Släng inte ut ditt gamla kök”
Föreläsning på Bergsjö bibliotek
tisdagen den 14 oktober 18.30
Ulrika Olsson från Länsmuseet Gävleborg föreläser
under ca en halvtimme om kök genom tiderna. Hur
köken har utvecklats till dagens utseende och varför de
har gjort det.

Vill du veta mer om föreläsningen?
Kontakta Bergsjö bibliotek på 0652-362 00

Nästa studieperiod startar måndagen den 3 november
och pågår till fredagen den 23 januari 2015.
Sista ansökningsdag är torsdagen den 23 oktober.

Här bokar du ditt vägledningssamtal
Katarina Bylin, studie- och yrkesvägledare
0652-361 76 eller 073-275 35 77
katarina.bylin@hutb.se

Hela kursutbudet och ansökningsblankett hittar du på:
nordanstig.se/vuxenutbildningen

Grattis alla åttor på Bergsjö skola!
- och välkommen till Nordanstig Christer Fuglesang!
Bergsjö skolas elever i år 8 har vunnit ett besök av Christer Fuglesang som är ute på
skolturné under hösten. Han kommer till Nordanstig fredagen den 10 oktober, för att
träffa eleverna i år 8 och 9.
Turnén är ett arrangemang av Rymdstyrelsen och är till för att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen hos både elever och lärare.
Eleverna har jobbat i både ämnena NO och bild och nu vunnit pris i Rymdstyrelsens
astronomitävling.
Christer kommer att prata rymd med eleverna och de i sin tur kommer att få chansen
att ställa frågor. Eleverna kommer också att få presentera sitt arbete för Christer.
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