Nyhetsbrev från Örebro Läns Bildningsförbund – Folkbildningens gemensamma intresseorganisation

#4
2014

Medlemmar:

Pedagog Bo, Saf, t v, under en bild/media-lektion
när man väljer bilder till fotoutställning.

En gruppövning i ämnet drama/rörelse.

Nu är vi igång!
Den 1 september startade SV Kulturcollege på
Studieförbundet Vuxenskolan i Örebro. Målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning och är en eftergymnasial 2-årig utbildning. Starten har föregåtts av projektet Vild
Vacker Vuxen som vi skrev om i nr 2012/2.
De fyra olika ämnesområdena Bild och
Media, Musik, Drama och Rörelse och
Hälsa utgör basen i utbildningen.
Hösten har gått fort menar vik projektledare Anna-Lena Thornberg och
just nu förbereder eleverna för julavslutning med dans, musik och rörelse.
Under hösten har man också skapat en
fotoutställning och inom området
Hälsa har man uppmärksammat kampanjen Ett friskare Sverige med en utställning om hälsosamma frukostvanor.

Länsbiblioteket
Örebro Län

let, där alla skall ha rätt till utbildning
menar SV:s avdelningschef Björn
Brunnberg.
–Man kan säga att vi fyller hålet
mellan särgymnasiet och arbete/vidare
studier när vi erbjuder en sammanhållen
utbildningslinje förklarar projektets ledare Anna-Lena Thornberg, som vikarierar för ordinarie Maria Östby.
–Med kulturen som verktyg förbereder vi våra elever för framtiden. Visar
det sig att vår utbildningsform röner
framgång kan den öppnas upp för andra
grupper i behov av stöd, menar AnnaEtt viktigt steg i debatten
–Utbildningen är ett viktigt steg i debat- Lena, som tidigare jobbat på SV:s reten om funktionsnedsattas rätt i samhäl- dovisningscentral som ekonom.

g, vik proAnna-Lena Thornber
rcollege
jektledare för SV Kultu

– Lusten att lära något nytt i kombination att jag väl känner SV Örebro
län som kund fick mig att våga ta steget.
3,5 år på Universitetet i Örebro med bl
a handikapvetenskap och socialt arbete
kommer väl till pass i mitt uppdrag. Nu
är Maria delvis på väg tillbaka och vi
kommer att arbeta tillsammans för att
nå projektet mål, avslutar Anna-Lena
Thornberg.
SV Kullturcollege är ett projekt som finansieras av Arvsfonden och Studieförbundet
Vuxenskolan och sträcker sig över 3 år
(2013-2016).
Mer info på www.svkulturcollege.se
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Seniorvecka i Örebro län

Under v 40 var det fullt av aktiviter för äldre runt om i länet, bla i Nora och Örebro
där det bl.a bjöds in på föreläsningar, mässor, filmvisning, guidade bussturer och
mycket, mycket mer… Studieförbunden med sina medlemsorganisationer var en
del av alla aktörer som erbjöd aktiviteter på olika platser under veckan.
Seniormässan på Conventum i
Örebro – Lördagen den 4 oktober

Stort
TACK…

Seniordag på Nora stadshotell
– Tisdagen den 30 september –
Mässa med ett 20 –tal utställare,
föreläsare, music Quiz etc.

… till alla ni som gjort det
lätt, roligt och inspirerande
att skriva och fotografera för
”Nytt från folkbildningen”.
Detta är ”mitt” sista nummer av totalt 16 sedan mars
2011.
Gudrun Pärnarp

Överst: Folkuniversitetet, Nahryin Jacob
Underst: Studieförbundet Vuxenskolan,
Pernilla Wedin

Ny teknologi för äldre, Ingela Ernestam från Örebro Science Park

Örebro läns bildningsförbund bjöd
in till utbildningsdag
i ämnet ETIKEN I
PRAKTIKEN,
Torsdagen den 23 oktober, det samlade
45 deltagare från folkbildningen i
NBVs lokaler i Örebro. På programmet
stod bla, Hur är läget på etikfronten
2014, Aktuelliserande av viktiga
etikfrågor och Utblick mot 2016 års
nya stadsbidragssystem. Leif Kindblom
belyste frågorna på ett reflekterande
sätt och lotsade deltagarna i tänkbara
tankesätt kring etikfrågorna. Eftermiddagen ägnades åt grupparbete utifrån
olika praktikfall och avslutades med en
diskussion angående fortsatt arbete med
etikfrågor i länet.

-Leif Kindblom har arbetat i folkbildningen sedan1969. Senast som ledamot
av Folkbildningsrådets styrelse och innan
dess som ledamot i Folkbildningsförbundets styrelse och som ordförande förstudieförbundens gemensamma Etikdelegation
samt Kvalitetsgrupp.

Folkhälsokonferenser
Folkets hus i Degerfors
– Fredagen den 17 oktober

God Jul,
Gott Nytt
År och
en riktigt
härlig
vinter!

Folkets hus i Kumla
– Fredagen den 24 oktober

Marie-Louise Forsberg-Fransson klippte
av det röda bandet och därmed var Hällefors Folkhögskolas Örebrofilial, i NBV
Mälardalens lokaler, invigda.

Överst: Alla som varit med och gjort det
möjligt att genomföra den 12.e folkhälsokonferensen
Nere till vänster: Jacke Sjödin var för
andra året moderator för konferensen och
gjorde mellan varje föredrag ett tänkvärt
och roligt sammandrag, helt på rim
Nere till höger: En magnifik dansavslutning där fyra fantastiska dansare från
kulturskolan i Karlskoga dansade med
barnkonventionens 54 artiklar i fokus

Pernilla Wedin, från Studieförbundet
Vuxenskolan fick upp alla deltagarna på
en välbehövlig ben- och armsträckare

Ny filial till Hällefors
Folkhögskola invigdes den 6

november med tal, snittar och alkoholfri
bubbel. I fräscha lokaler mitt i centrum
erbjuder Örebrofilialen Allmän kurs
inriktning gymnasienivå samt SMF
(studiemotiverande folkhögskolekurs).

