Kommuninformation

Välkommen till Vuxenutbildningen
Att studera som vuxen - en möjlighet att nå sina mål!

Behörighetskurser
Hos oss kan du bland annat läsa behörighetskurser på
10 veckor med 50%, 75% eller 100 % studietakt.
Saknar du den särskilda behörighet som krävs för
Yrkeshögskolans Drifttekniker–Processutbildning kan
du nu läsa Naturkunskap 2 och Matematik 2 c under
perioden 6 april-12 juni 2015. Du har rätt att ansöka
om studiestöd hos CSN för alla kurser.

Fördjupningskurs inom vård och omsorg
- Äldres hälsa och livskvalitet 200 poäng
Den här kursen passar dig som redan arbetar inom
vården eller utbildar dig till undersköterska. Du läser i
10 veckor under perioden 6 april–12 juni 2015.
I kursen ingår APL -arbetsplatsförlagt lärande, inom
verksamhetsområdet i tre veckor.
Förkunskapskrav: Vård och omsorgsarbete 2 eller
motsvarande.

Ansökan och information om kurserna
Kontakta Katarina Bylin, studie- och yrkesvägledare
0652-361 76 eller 073-275 35 77
katarina.bylin@hutb.se

Vi behöver dig!
- vi söker kontaktpersoner, kontaktfamiljer,
familjehem och särskilt förordnade vårdnadshavare
Vi behöver engagerade medmänniskor som kan tänka sig
att ge av sin tid till barn och unga som på olika sätt
behöver stöd.
Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Här får du veta mer
Ring våra socialsekreterare Anna-Lena Borg Engberg eller
Johanna Leyonberg på telefon 0652-362 31
nordanstig.se/stod

På gång på biblioteken
Sagostund med dans
Bergsjö bibliotek, lördagen den
28 mars klockan 10.00
Kom och lyssna på Den fula
ankungen och se dansare från
Bergsjö dansstudio ge liv åt
sagan.
Efter sagan kan alla som vill
påskpyssla.

Hela kursutbudet hittar du på
nordanstig.se/vuxenutbildningen

Yh-utbildning
- Drifttekniker-process 400 yh-poäng
Utbildningen är en modifierad distansutbildning på
80 veckor, du läser både hemifrån och deltar i
obligatoriska träffar med föreläsningar, övningar och
laborationer. Utbildningen leder till en kvalificerad
yrkeshögskole-examen, drifttekniker-process.
Utbildningen startar 1 september 2015, ansök senast
fredagen den 15 maj 2015 på;
yhguiden.se

Vill du veta mer om Yh-utbildningen?
Kontakta Gunilla Svensson, utbildningsledare
070 - 602 75 16
nordanstig.se/yh

Boktipsarkväll med ﬁka
Bergsjö bibliotek, måndagen den 30 mars kl 18.30
Lena Gräntz presenterar böcker för intresserade vuxna.
Efteråt fikar vi ihop och samtalar om böcker och läsning.

Vill du veta mer?
Ring till Bergsjö bibliotek 0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek

Följ oss på Facebook!
Följ oss eller bara läs om oss på
facebook.com/nordanstigskommun

www.nordanstig.se  telefon 0652-360 00

Nordanstig Natur ligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

