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Ådalsskolan
lockar fler
sökande
Kramfors Antalet för-

stahandssökande till
Ådalsskolan i höst ökar
med 33 procent jämfört
med förra året.
Situationen ser särskilt
bra ut på yrkesprogrammen.
Det har kommit 139 ansökningar till Ådalsskolan inför
skolstarten i höst, att jämföra med 101 sökande 2013. På
samhälls-, teknik-, el- och
fordonsprogrammen ser det
ut som att Ådalsskolan
kommer att behöva göra
överintag av elever.
– Just förstahandsansökningarna är extra glädjande eftersom det är en förhållandevis direkt signal
om hur elever och vårdnadshavare uppfattar skolan, säger rektor Peyman
Vahedi.

Industriprogrammet har ti-

digare varit ett program dit
det varit svårt att locka sökande. Men nu finns sökande så att de sex platserna i
årskurs ett fylls.
– Utbildningen drivs av
det lokala näringslivet. En
stor del av undervisningen
genomförs ute på företagen.
Detta innebär att chanserna
ökar till att senare också få
anställning, säger Peyman
Vahedi.
Redan förra året var det en
ökning av antalet sökningar
till Ådalsskolan. Möjligen
kan vändningen inom yr-

Peyman Vahedi, rektor.
FOTO: erik åmell/arkiv

kesprogrammen till och
med tolkas som ett trendbrott.
Det finns endast 14 vakanser på Ådalsskolan, fördelade på hantverkprogrammet,
estetprogrammet och naturprogrammet.

Peyman Vahedi hoppas att

Du får alltid mest på ICA Maxi Härnösand

– en riktig stormarknad!
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de aktuella satsningarna på
gamification och kinesiska
på Ådalsskolan ska ge elever och föräldrar signaler om
att det är en skola i utveckling. Från i höst planeras en
ytterligare utveckling av
undervisningen i form av
modern programmering.
– Det handlar inte om att
sitta och hacka kod utan om
att förstå logiska processer
och behärska moderna
gränssnitt. Inom ämnet
svenska kan det handla om
att göra en recension i form
av en film.

1 Mars 2014

kl. 10.00 - 15.00
PROGRAM:

10-15
Knallar & Företag
finns på torget
11-14
Ponnyridning
på Torggatan
11-14
Technichus
i Gallerian
11-15
Aktivator finns på
g
Biblioteksgatan

Handlarna
har
erbjudanden
i butikerna!

Erik Åmell

0612-77 17 64
erik.amell@allehanda.se
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• Hemvärnet har
uppvisning

SOLLEFTEÅ KOMMUN

Vinterdagen
fortsätter i Vinterkvällens tecken
hos stadens
krögare

BLI INGENJÖR!

- Om utbildning och arbetsmarknad

(se deras egen
marknadsföring)

Nyfiken på ingenjörsyrket? Missa då inte
Reveljens informationskväll den 27/2.
Till kvällen kommer både utbildningsanordnare
och företrädare från arbetsmarknaden.
Datum och tid: 27/2, kl. 18:30-20:00
Plats: Reveljen, byggnad 4 (Nipanområdet, Sollefteå)
Medverkande: Mittuniversitetet, Gerdins, Högskolan Dalarna och Samhällsbyggnadskontoret.

Öppet
alla dagar

Läs mer på www.reveljen.eu
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HÄRNÖSAND
Kaptensgatan 8, 871 52 Härnösand. Tel 0611-365 600, kundkontakt.harnosand@maxi.ica.se

Priserna gäller t.o.m. 27/2 2014. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

På Stan Kramfors
Tel. 0730 444 196
info@pastankramfors.se

