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Vintern rasar ut bland……. 
I skrivandets stund ligger snön endast i små smältande högar 
som ett bleknande minne av den gångna vintern. Fåglarna gör 
sitt bästa för att skynda på våren med sin sång. Det ligger 
något förväntansfullt i luften. Detta är inget ovanligt för 
årstiden, vad som inte heller är ovanligt med årstiden är att 
utbildningar och kurser är i full gång här på Viskadalens 
Folkhögskola

Skolans kurser
För att få en överblick över de fackliga och politiska kurser 
som vi erbjuder här på skolan så hänvisar vi er till vår hemsida 
http://a-folkhögskolorna.se.
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Nya tider i matsalen 

Från och med den 1:e mars 
har vi ändrat tiderna i 
matsalen. Kvällsmaten serveras 
nu 18:30 istället för 17:00. Det 
kommer även att vara möjligt 
att köpa ett glas vin eller en öl 
till maten. Tiderna för frukost 
och lunch är de samma som 
tidigare. 

Ny infart 

Under den återstående vintern 
och våren kommer arbetet 
med en ny infart till skolan att 
påbörjas. Arbetet kommer att 
pågå ända fram till sommaren 
och asfaltering av infarten 
kommer att ske först efter 
sommaren. Detta kommer 
tyvärr att medföra lite buller 
och damm. Vi hoppas att ni 
kommer att ha överseende 
med detta. 

Yrkesutbildningar 

Nu är det öppet att söka till 
Fritidsledar- och 
Behandlingspedagog-
utbildningen.  Detta är två 
stycken tvååriga utbildningar. 
För mer information och 
ansökningsformulär besök 
http://a-folkhögskolorna.se 
klicka dig vidare till våra 
utbildningar och kurser. 
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Aktiviteter
Efter en lång dag av möten eller utbildning så kanske det 
känns skönt att låta huvudet vila och istället aktivera 
kroppen.  Om du eller ni inte känner för att besöka vårt 
nyrenoverade gym, så kanske någon av skolans andra 
aktiviteter passar dig och dina kamrater. Det kan vara allt från 
en lugn och skön promenad på någon av våra promenadstråk 
eller en femkamp som arrangeras av deltagare från 
fritidsledarlinjen. För mer information om våra aktiviteter gå 
in på vår hemsida http://a-folkhögskolorna.se och klicka dig 
vidare till Aktiviteter.

Årsmöte
Den 24:e april kallar VSAF till årsmöte. Lättare förtäring 
finns inne i biblioteket från 17:30, mötet börjar 18:00. 
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga för 
nedladdning från den 10 april på vår hemsida http://a-
folkhögskolorna.se. Kallelse har gått ut

Utvecklande ledarskap
Utvecklande ledarskap (UL) är Försvarsmaktens 
ledarskapsmodell sedan 2003. Vi erbjuder alla en kurs i 
Utvecklande ledarskap. Kursen kan med fördel används även 
som styrelseutveckling. Kursen går är 2+1 dag samt 
mellanliggande arbete på distans. Mer information och 
anmälan finns på vår hemsida http://a-folkhögskolorna.se.

Glöm inte att gilla oss på Facebook: Viskadalen
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Öppet hus & 
Mingelkväll 

Den 8-12 april håller 
Socialdemokraterna sin 
partikongress i Göteborg, där 
kommer vi från Viskadalen stå 
tillsammans med FAF i en monter 
hela kongressperioden. I 
samband med detta, den 7:e 
april, bjuder Arbetarrörelsens 
folkhögskola i Göteborg och 
Viskadalen in till öppet hus för 
gamla och nuvarande 
kursdeltagare på vår politiska 
distanskurser. Skolans 
styrelseordförande Mikael Bogsjö 
kommer att inviga VSAF:s 
alumnnätverk. 

Vi kommer även att få information 
om arbetet med den 
socialdemokratiska ledaridén. 

Vi bjuder på buffé och det finns 
öl och vin till självkostnadspris. 
Din anmälan skickar du till 
info@viskadalen.nu senast 1:e 
april. 

Barnpassning 

Vi erbjuder barnpassning, för att 
underlätta och för att kunna ge 
kursdeltagarna studiero. För mer 
information kontakta oss på 
Viskadalen. 
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