4

Nyheter

Tidningen Ångermanland lördag 7 februari 2015

n Asyl | Praktik på gymnasieskola

Ådalskolans rektor Mikael Wiklund och kommunens asylsamordnare Maria Thunberg hoppas
att fler följer skolans exempel och börjar med asylpraktik.
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Marcus Melinder
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Tipsa oss
på 72006!
Skicka sms,
mms, ring
eller mejla.
Mejl: 72006@allehanda.se
Telefon: 0611-72006

Afram Maksoud kommer från Syrien och tycker att det är bra om fler i Sverige börjar ordna
praktik åt asylsökande under den långa väntan på besked om uppehållstillstånd från Migrationsverket.

Mest läst på webben i går
1. Många vinnare på företagskvällen
2. Dödsorsaken fastställd
3. Flera fordon i trafikolycka
på E4
4. Förolyckade identifierade
med dna
5. Bildextra från företagargalan i Örnsköldsvik
6. Lückner om kvaldramatik
och lagen Modo ska undvika
7. ”Vården är sjuk” – tar
strid för löner
8. Det hände när du sov
9. Rektorerna vill också ha
5000 extra
10. Sensationellt JVM-brons
till Ebba Andersson

Aktivera ditt konto
på Allehanda.se!
Aktivera ditt konto

PREMIUM på Allehanda.se så

får du tillgång till e-tidningen, allt
premiuminnehåll och unika rabatter.
Du aktiverar ditt konto genom att
klicka på ”Kund” längst uppe i höger
hörn på Allehanda.se. Välj ”Aktivera
ditt konto”. För att starta aktiveringen behöver du ditt personnummer
och postnummer.

Följ oss på Facebook
och Twitter

www.facebook.com/Allehanda.se
www.twitter.com/allehanda_se

Här får asylsökande
Abed Aljoad Farzat hjälper en elev på Introduktionsprogrammets språkgrupp.

Kramfors Ådalsskolan
är först ut med asylpraktik med eget avtal
i Kramfors kommun.
Sedan en vecka tillbaka
finns det två praktikanter på skolan och fler
blir det.
– Det är vårt sätt att
bidra till bättre integration, säger rektorn Mikael Wiklund.

I lärarnas fikarum sitter Abed
Aljoad Farzat, 28 år, och
Afram Maksoud, 53 år, och
dricker kaffe tillsammans
med skolans personal. De
kommer från Syrien och har
varit i Kramfors i ett halvår.
Men eftersom de söker
asyl och är över 20 år får de
automatiskt ingen svenskundervisning. Däremot har
de båda pluggat på egen
hand och med hjälp av fri-

villigundervisningen på
biblioteket i Kramfors. Nu
pratar de så pass bra svenska att de kan praktisera som
lärare på Introduktionsprogrammet på Ådalsskolan.
– Det har varit jätteroligt
att ha praktik här. Jag hoppas att det kan leda till mer
jobb där jag kan få hjälpa till
att utbilda andra, säger
Abed Aljoad Farzat.
I början var det lite kon-

”Det har varit jätteroligt att ha praktik
här. Jag hoppas att
det kan leda till mer
jobb där jag kan få
hjälpa till att utbilda andra.”
Abed Aljoad Farzat.

stigt att sitta med de andra
lärarna på fikarasterna, men
nu börjar de känna sig mer
bekväma.

Afram Maksoud tycker att

praktiken är viktig och fler
borde få chansen eftersom
sysslolösheten och den långa
väntan på svar om uppehållstillstånd inte är bra för
att lära sig svenska och hitta
jobb. De hoppas båda att

