
Engagerande giftmord

Giftmord dyker vanligen upp i kriminallitteratur, men också i
serier, dramatik, poesi och romaner - i allt från klassiska sagor
som Snövit till James Joyce Odysseus. Olle Matsson,
professor i fysikalisk organisk kemi vid Uppsala universitet,
höll en öppen föreläsning om förgiftningar för en engagerad
Åbopublik.

Digitala verktyg på
språkkurser

Marjaana Laaksonen, som
undervisar i spanska, berättar
om olika pedagogiska digitala
verktyg, som underlättar
undervisningen på språkkurser.

När det värsta händer
– personalskolning i
användning av defibrillatorer
De syns mer och mer på
allmänna platser. Defibrillatorer,
hjärtstartare, som rätt använda
kan rädda människoliv.
Företaget KWH Mirka satsar på
första hjälp-utbildning för sin
personal och har införskaffat fem
defibrillatorer till sina fabriker.

Med Norden i
fokus

I Åbo Akademis strategi
för åren 2015-20
uttrycks det tydligt och
bestämt att Akademin skall vara en
bro mellan Finland och det övriga
Norden samt främja nordiskt
samarbete inom all sin verksamhet.
Direktör Torbjörn Sandén skriver att
CLL har tagit detta uppdrag på allvar
och målmedvetet eftersträvat att
knyta nordiska kontakter av intresse
för såväl Åbo Akademi som
yrkeshögskolan Novia .

Aktuellt

* Öppna universitetet
premierade årets vuxenstuderande
Eva Åström.

* Redaktörens julhälsning
December månad har varit mörk i år,
mörkare än på länge. Ibland spricker
mörkret upp lite, lite grann och man
skymtar en ljusglimt i horisonten.
Nyhetsbrev 4/2015 kan
förhoppningsvis vara en liten stråle
ljus i mörkret för dig som läser brevet.
Inom CLL har vi mycket spännande
och intressant på gång och i det här
numret kan du bland annat läsa om
hur digitala verktyg underlättar
undervisningen på nätkurser, hur
studierna gav mersmak för en
vuxenstuderande, satsningar på
nordiskt samarbete och mycket mer.

Med önskan om en god jul och ett
fridfullt nytt år, med framtidstro och
hopp för alla.

Maria Johansson
Redaktör

CLL:s julhälsning på YouTube.
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Nya läroplaner för
grundskolan

”Det ska vara roligare att
komma till skolan och lära sig
än att bli borta”. Det är
grundtanken i de uppdaterade
läroplanerna.

Utbildning

Fortbildningskurser
Öppna universitetet
Öppna yrkeshögskolan

Följ oss på Facebook:    Öppna universitetet    |    Pedagogik och lärarfortbildning

Tidskriften Skärgård

Prenumerera på Tidskriften Skärgård
- en present som räcker hela året!
Fyra innehållsrika temanummer för
endast 46 euro. Beställ via nätet
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