OKTOBER 2011

”Ingen kan allt. Alla kan något.
Tillsammans kan vi ännu mera.”
Carl Scharnberg
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Aktiviteter
under oktober:
3/10 Prov
24/10 FN-dagen
27/10 Fika: Frukter
28/10 Halloween
och temat
sv. högtider

Aktiviteter
under november:
3/11 Bokcirkel
12/11 Kulturfest
24/11 Workshop:
Jobbsökning
Datakurs

Tema: FN och mångfald
Den 24 oktober anordnades en temadag med inriktning Förenta Nationerna (FN) och mångfald.
Särskild fokus lades på
respekt och förståelse.
Temadagen genomfördes
på FN-dagen, som har
firats sedan 1948 för att
minnas ratificering av FNstadgan. Eleverna tog
därför del av föreläsningar
om vad FN är och vad de
gör, samt hur detta ligger
till grund för en stor del av
svensk värdegrund.
(Kulturellt) kontroversiella
begrepp som fred, demokrati, mänskliga rättigheter, bistånd och internationellt samarbete uppmärksammades i en livlig
debatt. Även de åtta Milleniemålen förtydligades
med praktiska exempel. •

under december:
1/12 Julpyssel
8/12 Workshop:
Jobbsökning
Föreläsning:
Utbildning & KY

10/12 Int. MR-dagen
15/12 Föreläsning:
MR
22/12 Avslutning

Goda resultat
belönades med
gott fika

5 nya grupper
ska bildas

Majoriteten av eleverna
fick goda eller utmärkta
resultat på provet.

Då det har börjat många
nya elever, kommer kvinnorna delas in i två grupper — Grupp 1 och 2 — för
att kunna bedriva språkundervisningen på lämplig
nivå.

Lärarna testade under
början av oktober elevernas kunskaper i svenska —
där namn på frukt o.d.
förekom bland frågorna.
De flesta fick goda eller
utmärkta betyg. Som belöning firade eleverna och
lärarna med en exotisk
samling av frukt och bär
till fikat.
•

Aktiviteter
English Class

Elever och lärare firade de goda provresultaten med frukt.

Ny hemsida
publiceras
Föreningens verksamhet
finns numera på Internet!
Information om föreningen, styrelsen, medlemmar,
välgörare, schema, aktiviteter och bilder samt kontaktuppgifter och en gästbok kan hittas på vår nya
hemsida. Besök oss på:
http://solidaritet.angelfire.
com/

Männen kommer också att
delas in i tre grupper —
Grupp 3, 4 och 5 — utefter
kunskapsnivå.
De nya grupperingarna
börja gälla med start 1
november 2011.
•

Bus, godis och pumpor
Fredagen innan Halloween
firades med lektioner om
högtider i Sverige — både
inhemska och lånade.
Utklädda lärare berättade
om ursprung och aktiviteter samt om skillnaderna
mellan anglo-amerikanska
högtiden Halloween och
svenska alla helgona helgen.
Eleverna fick tillfälle att
fråga om och diskutera

svenska traditioner och
vad det innebär att ”ta
seden dit man kommer” i
Sverige.
•

