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Projekt ska få unga att stanna
KRAMFORS. Ådalsskolan fördjupar
samarbetet med det
lokala näringslivet
i Kramfors kommun.
En näringslivsresurs
i nystartade projektet
”Nya kompetenslyftet” ska bygga
broar mellan skolan
och företagen.
Förhoppningen är att det
här projektet kan underlätta
för unga människor att bo
kvar i kommunen. Projektet
som startade den 1 januari
ska pågå till halvårsskiftet
2014. Därefter sker en utvärdering. Det är ett samarbete
mellan Ådalsskolan och
kommunens näringslivskontor. Länsstyrelsen och kommunen delar på kostnaden
på cirka en miljon.

Öbergs

uppgift

blir

att

knyta kontakter med företag
till nytta för både elever och

Efterfrågan på CNC-operatörer är stora och möjligheterna till
arbete goda, säger Göran Freed på industriteknikprogrammet
som även utbildar Komvuxelever som exempelvis Mats Andersson.
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Med autentiskt material har du större möjligheter att snabbt få förståelse för företagens behov,
erfar Jan Johansson, lärare vid industriteknikprogrammet. Eleven Mohammad Khaliif trivs och
känner sig taggad.

näringsliv. Under projekttiden blir det i huvudsak
industriprogrammets elever
som omfattas. På sikt kan
även
teknikprogrammets
elever bli aktuella.

har dock redan påbörjats.
Eleverna på industriprogrammet studerar nu ämnet
personlig skyddsutrustning.
Något som bland annat ska
ske ute på arbetsplatser.

I höst tar projektet ordentlig fart då alla årskurser
omfattas av den nya gymnasieläroplanen.
Strävan efter integration
mellan skola och näringsliv

Under sina tre utbildningsår
ska industrieleverna genomföra minst 16 veckors
arbetsplatsförlagd
utbildning. Men det kan bli mer
tid än så. Tanken är också

att förändra den arbetsplatsförlagda utbildningen så att
den sprids ut på längre tid
och genomförs på fler
arbetsplatser än nu.

SUSANNHE MELIN

Py Bäckman
trollband
fullsatt kyrka
NORDINGRÅ. I söndags
gästade Py Bäckman och
pianisten Elise Einarsdotter Nordingrå kyrka för
att tillsammans med
körerna från Nordingrå,
Skog, Bjärtrå och Ullånger bjuda på en varierad
musikstund med solooch körsång, piano och
fiol under ledning av
Annika Stockberg och
Cecilia Parkman.
Annika och Cecilia är kollegor på Kulturskolan i Kramfors där Annika är pianolärare och Cecilia stråklärare. Detta var dock första
gången de samarbetade i
körsammanhang.
Annika
leder Bjärtrå-kören och
Cecilia är ersättare för sjukskrivna Lena Bagge som
ansvarar för Nordingrå kyrkokör. Med fanns även körsångare från Skog och
Ullånger.
– Py och Elise var supertrevliga, de bjöd på sig själva
och kom med små tips.
Kören fick mycket positiv
kritik, säger Annika.
Py Bäckman, i dag 64 år,
är en känd sångprofil i landet. Hon började turnera
med bandet NQB under ett
tidigt 70-tal, hon fortsatte
sedan som Raj Montana
Band tillsammans med sin
dåvarande
sambo
Dan
Hylander. När bandet splittrades 1988 fortsatte hon som

soloartist och har etablerat
sig som både sångerska och
låtskrivare – hon har bland
annat skrivit ”Stad i ljus”
som Tommy Körberg vann
Melodifestivalen 1988 med
samt skrivit psalmer på uppdrag av Svenska kyrkan. Py
spelar både piano och munspel, det senare fick Nordingrå njuta av i söndags.

Tillsammans med Py kom
Elise Einarsdotter, kompositör och pianist. Hon har studerat vid den berömda
musikskolan Berklee College of Music, Boston i USA,
och har under åren fått ta
emot flera priser samt ett stipendium. Samarbetet mellan Py och Elise började med
att Pys ordinarie pianist var
bortrest och sedan har det
rullat på, de har nu varit på
turné sedan i november.
För den som vill börja
sjunga i Kramfors är utbudet gott. Det finns sex kyrkokörer (Nordingrå, Nora,
Ytterlännäs, Bjärtrå, Gudmundrå och Vibyggeri/
Ullånger) samt två gospelkörer (Gudmundrå och Höga
Kusten). Utöver detta finns
Dals manskör och profana
Svanö-kören.
– Det finns plats för den
som vill. Vi har störst brist
på män i körerna, förutom i
Dals manskör förstås. Ta
steget och våga! uppmuntrar
Annika.

LILLEMOR BYLUND

Finstämd kyrkokör fyllde Nordingrå mäktiga kyrka.

Py Bäckman är numera en vanligt sedd gästartist i landets
kyrkor.
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Rockartisten Py Bäckman har inte en tanke på att sluta uppträda, kalendern är mer fulspäckad än någonsin.

