Föreläsning om ungdomars nätvanor

Kommuninformation

-Hur ser ungas nätvardag ut?
Brottsförebyggande– och folkhälsorådet i Nordanstigs
kommun anordnar i samverkan med Bergsjö skola en
föreläsning utifrån Surfa Lugnts föreläsningsmaterial.
Surfa Lugnt är en organiation som arbetar för att höja
vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på nätet.
Idag är internet en naturlig del av livet och användarna
blir yngre och yngre.
Välkommen till Bergsjö skolas matsal
Tisdagen den 10 februari klockan 18.30-20.00
Under kvällen säljer TobaksFRI duo fika.

Tänker du skriva Högskoleprovet i vår?

Har du frågor?

- Gå Vuxenutbildningens kurs innan du skriver

Kontakta Christin Hübenette, folkhälsosamordnare
073-275 54 95 eller christin.hubenette@nordanastig.se

Förbered dig och öka dina chanser
inför vårens högskoleprov och
anmäl dig till Vuxenutbildningens
kurs Inför Högskoleprovet.
Alla fem kurstillfällen är på kvällstid
och kostnadsfria med start onsdagen
den 18 februari klockan 18-20. Övriga fyra kurstillfällen
är onsdagarna; 25 februari, 4 mars, 11 mars och 18 mars.
Vi behöver ha din anmälan till kursen senast tisdagen
den 17 februari.

surfalugnt.se

Nu är Sms-panelen igång igen!
Som deltagare i vår sms-panel för ungdomar upp till 25 år
får du varje vecka svara på en sms-fråga. Sms-panelens
svar jämförs med kommunstyrelsens svar på samma fråga.
Här kan du se alla svarsresultat:
nordanstig.se/smsresultat

Har du frågor eller vill anmäla dig?

På gång i skolan
Skol– och arbetslivsmässa lördagen den 9 maj 2015
Årets PRAO pågår för fullt tillsammans med planeringen för SAM;
skol- och arbetslivsmässan, som står
i fokus nu i vår. PRAO-perioden
pågår under hela läsåret och avslutas Skola & Arbetslivsmässa
med SAM på Bergsjö skola lördagen
den 9 maj. Då visar eleverna tillsammans med företagarna
upp företagen som de varit hos under sin PRAO-period.
PRAO står för Praktisk Yrkeslivsorientering.
nordanstig.se/prao

Skapande skola 2015 - Skogens pusselbitar
Planeringen för Skapande skola 2015 är i full gång. I år
kommer vi att vara i Hassela, med temat Skogens pusselbitar. Först ut är eleverna i år F-2 som under sista veckan i
maj kommer att få uppleva spännande saker i Hassela.
Mellanstadie- och högstadieeleverna kommer att delta i
Skapande skola under hösten.

Vill du veta mer?
Eva Klang, rektor 0652-362 51
Janina Stoor, projektledare 073-935 81 05
nordanstig.se/skapandeskola

Kontakta Katarina Bylin, studie- och yrkesvägledare
0652-361 76 eller katarina.bylin@hutb.se
nordanstig.se/vuxenutbildningen

På gång på biblioteken
Utställningen Extra Allt
- om och av barn med ADHD, Asperger och autism.
Sju barn från en autismklass i Gävle har skapat målningar
som visar hur de upplever sin tillvaro och sin diagnos.
Utställningen är ett resultat av ett projekt som Länsmuseet
Gävleborg gjorde 2013 tillsammans med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett av målen med
projektet var att ge barnen verktyg till kommunikation –
att genom skapande kunna förmedla tankar och känslor
som kan vara svåra att sätta ord på.
Bergsjö bibliotek
9 februari – 6 mars
Harmångers bibliotek
10 mars – 2 april
Utställningen är producerad av
Länsmuseet Gävleborg.

Har du frågor?
Kontakta Bergsjö bibliotek
0652-362 00
nordanstig.se/bibliotek
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