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KOM OCH SE  HUR VI FLYDDE 

6 oktober kl. 12.30 Vernissage av utställningen skapad 
av ensamkommande flyktingbarn deltagande i ett in-
tegrationsprojekt ”Som broar över mörka vatten”. 

Bakom denna utställning ligger sorgliga berättelser om 
en lång väg till Sverige och förhopningsfulla drömmar 
om framtid.  

Utställningen visas i Litorina folkhögskolas Lilla konst-
hall. Alla är välkomna! 

NY PRAKTIKANT HOS ANNA 

En ny praktikant arbetar nu med husmor ANNA 
WOJCIAK. Hon heter WEDAD AL-ASSAD och kommer 
från Irak. 

”Jag är mycket glad att jag praktiserar på Litorina folk-
högskola, säger Wedad. Här pratar jag mycket på 
svenska och det är jättebra för jag vill lära mig språket 
ordentligt”. 

FLER FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE ANTAGNA 
TILL HÖGSKOLAN 2015 

Andelen antagna till högskolorna bland de sökande 
från folkhögskola har ökat. Siffror från UHR, Universi-
tets- och Högskolerådet visar att vid antagningen till 
högskolan hösten 2015 antogs 63% av de sökande 
med behörighet från folkhögskola. 2014 antogs 60% 
av de sökande från folkhögskola. 

Den största ökningen har skett i folkhögskolans egen 
urvalsgrupp men siffrorna visar på något färre antagna 
via högskoleprovsurvalsgruppen. 

BIN TILL NYTTA OCH NÖJE 

1 oktober kl 14.30 – 16.00 bjuder 
Litorina folkhögskola till en fri före-
läsning “Bin till nytta och nöje” av 
JOHANN LANG, biodlare, skribent, 
tecknare och fotograf som har pro-
ducerat en mängd informationsmate-
rial om bin, biodling och biprodukter. 

Han är en erfaren biodlare och studieledare med över 
45 års arbete inom svensk hobby- och yrkesbiodling. 

Honungs-provning i pausen! NÄR DU ANMÄLER FRÅNVARO: 

Glöm inte att skriva vem du är när du pga sjukdom 
eller annan frånvaro skickar sms till skolan. 

Annars är det stor risk att din frånvaro inte registreras 
och istället blir ogiltig. Detta kan påverka ditt studie-
medel! 

ÄNDRINGAR I IT-POLICY 

Litorinas styrelse fastställde på sitt senaste möte 17 
september en ny IT-policy som är bindande för alla 
studerande och personal på skolan. Ni hittar den på 
Litorina folkhögskolans hemsida samt i datorummet 
och alla klassrum. 

NORDISKA FOLKHÖGSKOLERÅDET UPPMANAR 
TILL ANSVAR OCH HANDLING I FLYKTINGFRÅGAN 

Europa står med den nuvarande flyktingsituationen 
inför en humanitär katastrof. Nordiska Folkhög-
skolerådet uppmanar därför alla politiker och aktörer i 
Norden att ta ett medansvar och att visa ledarskap. 

Nordiska Folkhögskolerådet uppmanar alla folkhög-
skolor i Norden, i överensstämmelse med folkhögsko-
lans tradition, att visa storsinthet genom att handla och 
att ta initiativ till en förbättring av flyktingarnas villkor. 

NÄRINGSLIVSDAGEN 2015 

8-9 oktober deltar Litorina folkhögskola i Näringslivs-
dagen. Vi har monter nummer 6:15 . Flertal stu-
derande från varje kurs ska representera skolan i 
Litorinas monter. 

KANELBULLENSDAG 

4 oktober på för– och eftermiddagens fikaraster bju-
der Litorinas resekommitté på kanelbullar. Passa på! 

KURSRÅD hos rektorn: 1 oktober kl. 10:00. 


