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Ådalsskolan

tar emot framtiden
Nu har läsåret börjat och på Ådalsskolan har man välkomnat sina nya elever. Det
här är första året man arbetar enligt gymnasiereformen Gy2011, det innebär en hel
del att sätta sig in i men också helt nya möjligheter.
Social och digital kompetens är
nyckelord för den nya gymnasieskolan Gy2011. Tanken är att eleverna
ska ha en hållbar grund att stå på
när de lämnar gymnasiet, de ska
vara redo att möta så väl arbetslivet
som den akademiska världen. Alla
elever som börjar på Ådalsskolan
nu i höst kommer att erbjudas en
läsplatta och mycket av studiematerialet blir tillgängligt via en
digital lärplattform. De nya möjligheterna innebär att skolan ställs inför högre krav, det verkar dock inte
oroa personalen på Ådalsskolan,
här präglas skolstarten av stor entusiasm. Vi träffar verksamhetschef
Anita Järnbert tillsammans med två
av skolans rektorer: Peyman Vahedi
och Katarina Näslund.
– Vi lever i en allt mer digital värld,
säger Peyman, ungdomarna har
vuxit upp med IT-samhället och det
är viktigt att skolan blir en del av

det. Vi behöver ta upp frågan om
hur man behandlar andra människor på Internet, att visa respekt även
om man är anonym. Det handlar
också om källkritik, att kunna värdera information som man hämtat
på nätet.

Även hantverksprogrammet med
sina olika profiler får nu en ännu
tydligare inriktning mot arbetslivet.
Här har ungdomarna chansen att
bli färdiga hårstylister och make-upartister, utrustade för att gå direkt
till ett jobb om de vill.

Sedan några år tillbaka är Ådalsskolan teknikcollege, det betyder
att de praktiska programmen har
ett nära samarbete med Svenskt
näringsliv och företagare på orten.
För att skolan ska bli certifierad
som teknikcollege krävs att man
uppfyller vissa mål. Ett sådant mål
är att ungdomar och vuxna ska ha
möjlighet att studera tillsammans
och utbyta erfarenheter.
– På våra praktiska program har vi
killar och tjejer, män och kvinnor
i varierande åldrar, säger Anita, vi
upplever att det är mycket positivt.

En annan nyhet är att det individuella programmet tagits bort
och ersatts med fem nya program:
preparandprogrammet, språkintroduktion, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion samt
individuellt alternativ.

Ådalsskolan erbjuder

Isabelle Svensson

Katarina visar oss var
hårstylisterna håller till.

Peyman Vahedi, Katarina Näslund och Anita Järnbert.

* 5 praktiska program BF (barn och fritid), EE (el och energi), FP (fordon),
IP (industri) och HV (hantverk)
* 5 teoretiska program EK (ekonomiska), ES (estetiska), NA (naturvetenskapliga), SA (samhällsvetenskapliga) och TE (tekniska programmen)
* Du kan spela hockey och tennis på BF och NA
* Körkort
* Teknikcollege
* Fyraårigt specialutformat program
Vi samverkar aktivt med vuxenutbildningen, kultur och fritid samt
näringslivet i kommunen.
Ådalsskolans målsättning är att alla elever efter avslutad utbildning
besitter goda kunskaper och har färdigheter som gör dem väl
rustade att möta framtidens utmaningar.

www.adalsskolan.se
Tel: 0612-69 21 61
E-post: info@adalsskolan.se

Peyman visar den nya läsplattan.

