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Sven Rosendaht, rektor för Kristinestads medborgårinstitut, Majlen Saaninen från öppna universitetet i Åbo och Terese Ahtström från Centret för [ivslånEt Lärande i Vasa funderar på varför kurserna i Öppna universitetet inte lockar sydösterbottningar.
Foto Anders Ektund
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Atttid drönmt @m att pro'
granxmera robotar? ldu
kan du göna det lnon-l Knistinestads Ml" I höst ordnas
också öppna universitetskarrser, men de har inte
varit pop på senare år.
Det är alltid svårt att ordna framgångsrika hurser som äger rum
på rnänniskors fritid. Orsaken
säger sig själv: man konkurrerar
med människors fritid. Och när
folk har allt mindre av den varan går de inte på vilka hurser

Adnninistration kan Loeka
Sven Rosendahl, rektor för MI

i

l{ristinestad, beklagar situatio-

nen.

- Det är många k'.rrser som
inte har blivit av under de senaste åren. Inte vet jag då om det
beror på att folh sätter ribban
för högt. Men de här l<urserna
är inte för högi flygande, sägei'
han.

I

Men ämnet hälsovårdsadministration torde det finnas efLer-

ut på att bygga en robot av lego,
fdsta motorer och sensorer på

frågan på. Den i<ommande pensionsboomen inorn I{5 l<ommer
att öppna upp arbetsmarknaden
och det är där den här kursen
l<omrner in i bilden.
Kurser inorn öppna universitetet är öppna för alla från glnnnasiet uppål. Dessa kurser är
egentligen den enda möjligheten
för icke inskrivna studerande att
delta i högkvalitativa universi-

den och sedan programmera
dessa till oiika uppgifter via en
dator. Det ska till exempel inte
vara oniöjligt att programmera

tetskurser.

Robotprogrammering
När det gäiler l{ristinestads MI

som helst.

hösi ordnas öppna unii ersitetshurser i två hul.udämnen i
samarb.ete med Närpes r,'uxenjnstitut. Amnena är sociologi (zo

varierar inte utbudet särskiit

minskade iniresset.

- De senaste fem åren har inlresset för l<trrser inorn öpprra

studiepoäng) och hälsovårdsadministration (ro sp).

några nyheier finns där.

universitetet inte ökat, tvärtom.
Det har falctiskt rainsi<at och
vi måste fundera r ar-för, säger

Sociologi försökte man med

Det är en delorsair till det

ig

Terese Ahlström, som jobbar
på Centret för livslångt lärande
(CLL) i Vasa.
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även i fjol. Då inhiberades den
på grund av för svagt intresse.

mycket från tidigare år. [4en
Den kanske mest alvikande
är grundkursen i robotprogram-

mering ned lego sorn leds av
Jonny tsjörkström. tr(ursen går

roboten att lösa Rubiks kub om
man finner det nödvändigt. I(ursen avslutas sedan med ett drag
race eller ett robotslagsmåI.

En annan intressant nyhet
för året är internationella ka-

f6er vilka ordnas i kulturhuset
Du,x. Det blir sammanlagt tre
kaf'6kvällar, en nordisk, en rysk
och en persisk. I{afderna ordnas

i samarbete rned ungdomsrådet
och -sektorn och syftar till att
öka insynen i utländska kulturer
och förståelse för olil<heter.
Dessa ordnas i september, oktober och november,
Anders Ektund
a

nders.ektu nd@syd
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