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Datorspelen
intar skolan
Kramfors Ådalsskolan
ska få en ny utbildningsprofil som skiljer sig från
dagens fotbolls- och
tennisprofiler. Från och
med hösten 2016 kommer man att kunna söka
till en e-sportprofil.
– Vi måste följa utvecklingen i näringslivet, säger Peyman Vahedi som
är rektor på skolan.
E-sport är samlingsnamnet
för tävlingar där olika lag
möts och tävlar mot varandra i datorspel. I spelet
Counter-Strike har Sverige
flera världsledande lag som
åker världen runt och spelar
som heltidsproffs.

E-sport får allt mer upp-

märksamhet i media och
bland andra SVT har börjat
sända de större tävlingarna
som ibland har flera tusen
åskådare på plats. Det är
på grund av den här utvecklingen som Ådalsskolan
nu kommer att starta
en e-sportprofil hösten
2016.
– Om övriga skolgången
fungerar kan en elev spela
minst fem till åtta timmar i
veckan, säger Peyman

GLAD MIDSOMMAR!

Vahedi på Ådalsskolan i
Kramfors.
En annan viktig del som
måste fungera för eleverna
är hälsan.
– För att man ska klara av
så mycket stillasittande som
det kan bil inom e-sport ska
eleverna utbildas av våra
fystränare. De kommer få
hjälp att träna rätt och äta
sunt, säger Peyman Vahedi.

Skolan kommer att ta in tio

till 15 elever varje år. Vilka
det blir avgörs genom att de
som ansöker får provspela.
Ådalsskolan kommer ta
hjälp av ungdomsförbundet
Sverok som ska fungera
som sakkunniga inom ämnet och leda profilaktiviteterna.
Peyman Vahedi menar att
det är viktigt för skolor på
små orter att följa med i utvecklingen och han ser esportprofilen som en del i
detta.
– Bara för att man bor i lilla Kramfors ska inte det betyda att du inte kan läsa aktuella och relevanta utbildningar, säger han.
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GB Glace. Välj mellan gräddglass
och lättglass. 50cl. Jfr-pris10:-/liter.
Max 3 st/medlem
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Skepp ohoj!

Hos oss kan alla* 5%, 30:- eller 100:i rabatt på ett köp ALLA dagar.
Välkommen in så berättar vi mer.
*GÄLLER DE MED MINST 3000 POÄNG PÅ SITT MEDMERAKORT

Fynda eller sälj båt
i tidningen och
på webben.

ERBJUDANDEN GÄLLER 17/6–21/6

TACK ALLA KUNDER!
FÖR ETT FANTASTISKT INVIGNINGSKALAS
ISOLERING
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Erbjudandena gäller t.o.m 18/6 2015. Kan ej kombineras med
andra erbjudanden och rabatter, reservation för slutförsäljning
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Passa på att
handla till
kalaspriser
t.o.m 18 juni!
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