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Om att sluta vara skrivande och
börja skriva

Ylva Vikström gick författarutbildningen Litterärt
skapande V och lärde sig våga skriva dåligt. "Det låter
kanske sorgligt, men i själva verket är det otroligt befriande."
Läs Ylvas berättelse >>

”Vi vill göra världens bästa
vuxenutbildning”

CLL har omkring 60 anställda i Åbo, Vasa och
Jakobstad. Men vem jobbar här och vad gör de? Möt tre
planerare vid CLL – Camilla Forsberg, Fredrika Nyqvist och
Carina Gräsbeck (bilden) >>

Förebygg relationsproblem
med PARK

Parrelationskraft (PARK) hjälper par i relationer i ett så tidigt
skede som möjligt, innan problem uppstår. Respekt och
dialog är nyckelord >>

En nordisk hälsning från
Dronninglund, Nordjylland

Under året är Johan Nylund tjänstledig från CLL för att arbeta
i ett samnordiskt e-lärandeprojekt. Vardagen i Dronninglund
bjuder på slottsmiljö, språkinsikter och nya kontakter >>

Benchmarking i
Stockholm och Uppsala

I slutet på februari besökte CLL:s
ledningsgrupp Uppsala universitet,
Kungliga tekniska högskolan och
Södertörns högskola. Avsikten med
besöket var att lära mera om hur
vuxenutbildning arrangeras och
ordnas på högskolor i Sverige.
Direktör Torbjörn Sandén skriver om
några spontana intryck som besöket
väckte >>

Öppna universitetets
studiehelhet

Idrottspsykologi 25 sp - och hur allt
började >>

Notiser

Kreativa kvinnor: Konferens om
kreativitet och kvinnors företagande i
Kimito 8-9.3.2013 >>

Äldreomsorg på distans >>

Kom ihåg att anmäla dig till
Medietanken 2013 som arrangeras
den 4 april kl. 9.30 – 17.00 i Vasa! Det
är en allmän mediedag som vänder
sig till lärare, studerande och
skolpersonal. Nyfiken? >>

Följ oss på Facebook:    Öppna universitetet    |    Lärarfortbildningen vid CLL

Tidskriften Skärgård

Prenumerera på Tidskriften Skärgård
- en present som räcker hela året!
Fyra innehållsrika temanummer för
endast 40 euro. Beställ via nätet

http://view.exacttarget.com/?j=fe6b1770766503797415&m=fef41178...
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