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GRATTIS PÅ BÖRJAN AV TERMINEN! 

Kära studerande, både ni som fortsätter  och ni som  

börjar! Litorina folkhögskola önskar er en spännande 

och lärorik termin full av positiva upplevelser! 

KURSERNA STARTAR: 

Allmän kurs: 7 januari 

Allmän kurs, inriktning båthantverk: 7 januari 

Båtbyggarlinje: 7 januari 

Intensivsvenska: 7 januari 

Vetgiriga seniorer: 7 januari 

Den digitala vardagen för seniorer: 26 januari 

Laptop för seniorer: 25 januari 

English for the Golden Years: 28 januari 

Östersjöpärlor: 20 januari 

Möbelsnickeri och inredning: 25 januari 

Kurs i akvarell- och oljemålning: 28 januari 

Obs!  Vi är glada över att det ska vara två grupper stu-
derande på kursen ’’English for the Golden Years’’. Extra 
gruppen kommer på onsdagar. 

TA CHANSEN ATT FÅ STIPENDIUM! 

Stipendier utdelas till de studerande på skolan som 

gjort sig särskilt förtjänta av uppskattning till följd av 

prestationer och deltagande i skolarbetet. 

Studerande skall under läsåret på Litorina folkhögskola 

 visat framstående flit och personlig utveckling, 

 visat betydande personligt engagemang för sko-

lans Östersjöprofil, 

 visat mycket god kamratskap och aktivt medver-

kat till skolans gemenskap. 

WROCLAW HAR UTSETTS TILL EUROPAS KULTUR-
HUVUDSTAD 2016 

 Motiveringen lyder att Wroclaw har ett starkt inter-
kulturellt och interreligiöst engagemang och ett avan-
cerat program för urban förnyelse. 

Wroclaw kallas för broarnas stad och mötenas stad. 
20 procent av dess invånare är studenter vid olika uni-
versitet och högskolor.  

Stadens historia har formats av tjeckiska och polska 
kungar, preussiska och tyska kejsare, handelsmän, 
entreprenörer, vetenskapsmän och konstnärer från 
diverse europeiska länder. 

PANICOS AMIGOS 

Vårens föreläsningsserie drar igång 4 februari och 

öppnas kl. 14.30 med en föreställning om panikång-

est, psykisk ohälsa, prestationskrav och stress bland 

unga. 

Teater Arken är på turné med föreställningen Pani-

cos Amigos och lovar att vi alla går från föreställning-

en på lite lättare fötter och med en känsla av att inte 

vara ensam. 

NYA LÄRARE ÄR PÅ PLATS 

Denna termin börjar PATRIK HAMMAR (SO-lärare) och 

IRINA NOVOKRESCIONOVA (lärare i akvarell-  och olje-

målning) sitt arbete. Önskar er  givande dagar med era 

studerande! 


