NOVEMBER 2011

”Ingen kan allt. Alla kan något.
Tillsammans kan vi ännu mera.”
Carl Scharnberg
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Föreningen Solidaritets Nyhetsbrev
Aktiviteter
under november:
11/11 Bokcirkel
12/11 Kulturfest
17/11 Datakurs för
nybörjare
Filmvisning
18/11 Skatteverket på
besök
24/11 Datakurs för
nybörjare

Aktiviteter
under december:
1/12 Julpyssel
Datakurs för nybörjare
2/12 Prov
8/12 Datakurs för
nybörjare
Föreläsning: Utbildning
Learn English
10/12 Internationella
människorättsdagen
13/12 Fika: Lucia
15/12 Data för nybörjare
Workshop: Söka jobb
Föreläsning: MR och
svensk värdegrund
Learn English
20/12 Avslutning
21/12—12/1
VINTERLOV

Mångfald och integration firades i Vivalla
Kulturfesten uppskattades av både stora och små!
Nästan hundra av föreningens medlemmar samlades den 12 november för genomförandet av Kulturfest 2011.
Det bjöds på middag, fika, dans och musik samt hennamålning. Gästerna hade medtagit
mat och musik från sina hemländer. Sammanlagt representerades över ett dussin länder,
inklusive Sverige.
”Det var ett mycket lyckat event. Vi hoppas att det kommer bli en årlig tradition”, säger
Khadouj Elabrichi.
Ett stort tack till Vivallaskolan för att vi fick låna er matsal!

Skatteverket
besöker
Solidaritet

Nybörjare
erbjuds datakurs

F-skattsedel, deklaration
och starta eget. Skatteverket informerade om allt!

Nybörjarkurs ska öka datakunnigheten hos våra medlemmar.

Den 18 november 2011
kom Skatteverket på besök. De föreläste om det
svenska skattesystemet
och hur man gör för att
deklarera.
Då många av våra medlemmar är intresserade av
att starta eget, informerade man även om Fskattsedel och andra relaterade begrepp.

Särskilt våra kvinnliga medlemmar har väldigt begränsade
datakunskaper. Detta gör det svårt för dem att hitta arbete, då många tjänster kräver åtminstone grundläggande
kunskaper.
Den 17 november startades en tre veckor lång datautbildning för nybörjare i hur man navigerar genom Windows,
använder Microsoft Office-paketet, söker på Internet och
ökar datasäkerhet (antivirus o.d.).
En mer avancerad datakurs kommer att erbjudas under

Besöket välkomnades av

Do you speak
English?

Boklöss och debatt

Solidaritet erbjuder språkkurser i engelska!

Den 11 november drog
Bokcirkeln igång för första
gången. Läskunnigheten
bland våra medlemmar
varierar stort och vi kommer därför ägna mer tid på
att förbättra våra elevers
läsförmåga.

December är fullbokat
med intressanta och roliga
aktiviteter och föreläsningar. Bland annat erbjuds
två tvåveckors kurser i
English for Beginners och
Advanced English. Intresserad? Anmäl dig idag!•

Solidaritet satsar på läsförståelse.

Eleverna kommer varje
fredag framöver att ägna
minst två timmar åt att

öka sina läsförståelse
genom att läsa svenska
texter. Varje bokcirkel
kommer att avslutas med
en diskussion om innehållet.
Satsningen har välkomnats både av elever och
lärare. Vi hoppas på goda
resultat inför slutprovet
avseende Svenska—Steg 2
under december.
•

