Comenius – projekt för utbyte över landsgränser
Comenius heter ett EU-projekt i syfte att skapa relationer och kunskap mellan länder:
– För första gången är en förskola från Arvidsjaur med i ett sådan här utbyte, säger
Kerstin Holmlund, förskollärare på Stortorget.

Stortorgets förskola med förskolläraren Kerstin Holmlund i mitten.

Projektet spänner över 24 månader och innefattar totalt sju länder: Belgien, Polen, Spanien,
Portugal, Slovenien, Tyskland och Sverige.
– Vi jobbar med olika teman. Röda tråden
genom allt arbete är etik, moral och miljötänkande, säger Kerstin och berättar att de bland
annat hunnit göra en lappländsk kokbok på
Stortorgets förskola. Temat var då ”Hälsosam
kost”.
– Första träffen skedde i Belgien. Då kunde
vi exempelvis se att förskolebarnen där mest
får sötsaker på sina mellanmål. Arvidsjaur är
ett föredöme i jämförelse.
Nästa träff planeras till Polen, februari
2009. Mellan träffarna håller deltagarländerna tät kontakt via mejl.
Kommande teman: ”Konst och mat, flora
och fauna, mat och sagor, europeisk etik och
moral, gamla och nya lekar”. Tanken är att alla
barnen i de olika länderna ska jobba med teman genom kreativt skapande. Både individuellt och tillsammans. Något som ska utmynna
i mindre slit och släng.
– Alla har skiftande resurser, men det är nyttigt att se hur man löst saker på olika håll. Jag
är övertygad om att vi kommer att ha ett stort
utbyte av varandra, säger Kerstin Holmlund.
Text och foto: Kent Norberg
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Din nästa självklarhet
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Alla gillar valfrihet. Därför kommer du att gilla idén
med Arvidsjaur Stadsnät. Det är ett öppet nät där
du själv väljer dina tjänster bland konkurrerande
leverantörer av Internet, telefoni, tv och mycket
annat i en och samma ﬁber. Du byter när du vill
och har full valfrihet. Ingen låser in dig längre eller
talar om vad du ska ha.
Arvidsjaur Stadsnät är ett kommunägt öppet och
snabbt ﬁbernät som knyter samman fastigheterna
i Arvidsjaur i ett stort ”kontorsnätverk” för hela
samhället, företag och hushåll. Ett lokalt nät med
snabba utfarter till Internet via ﬂera Internetleverantörer.

För 100 år sedan
byggde vi elnätet
Och livet blev mycket
bekvämare. Lika självklart
som det idag är med el,
vatten, avlopp, värme, lika
självklart kommer det att
vara med ett öppet Stadsnät med höga prestanda
och full valfrihet. Öppna
Stadsnät är på stark frammarsch i Sverige.

Hur har du kunnat leva utan det? Titta in på
www.arvidsjaurstadsnat.se för att ta reda på hur
du kan bli ansluten eller ring 026-635 130.
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