Skolnyheter från Fredsinstitutet
11.11.2008

StegVis-utbildning
StegVis-utbildningen samlade totalt 59 deltagare från 26 skolor, daghem och
andra organisationer. Den 8 oktober var för lärare från förskolan och
grundskolans åk 1-6. Vi var då 46 deltagare. På högstadiedagen deltog 13 lärare
och annan personal. Björn Gíslason från Gíslason & Löwenborg var mycket kunnig
och entusiasmerande lärare (www.gislasonlowenborg.com).
Jag kommer att sakna
er!

StegVis-materialet kan beställas från förlaget: www.spf-utbildning.com.
Vi planerar att anordna ett uppföljningsseminarium under vårterminen för er som
deltog i den här kursen eller som tidigare gått utbildningen. Mer info kommer
senare.

Pensionsdax
Jag ska gå i pension i början av året. I praktiken jobbar jag de två första
veckorna i november. Därefter tar jag ut både gammal och ny semester. Det är
med blandade känslor jag skriver detta. Jag ser framemot pensionärslivet. Då har
jag möjlighet att göra allt det jag inte hunnit hittills. Men jag kommer att sakna
mitt jobb vid Fredsinstitutet och framför allt kommer jag att sakna samarbetet
med er. Samarbetet med skolorna har gett mig mycket. Jag är imponerad över
det stora kunnandet som finns inom väggarna av de åländska grundskolorna.
Det är med sorg i hjärtat jag skriver detta nyhetsbrev, men något definitivt farväl
är det inte. Jag har ett litet eget företag, Amarantha (www.amarantha.eu) och
varma och nära kontakter med Fredsinstitutet. Så det blir nog lite
konflikthantering och liknande även i framtiden.
Ålands fredsinstitut
PB 85
Hamngatan 4/
Storagatan 23
22101 Mariehamn
Telefon
018 -23238
040-763 5146

Anna-Lena tar över
Anna-Lena Sjölund, som var tidigare ansvarig för Ålands medlingsbyrå,
kommer att fortsätta skolprojektet vid Fredsinstitutet fr.o.m. januari 2009.
Skolmedling är ett mycket bra verktyg i konflikthantering som används med

Fax
018-21026

utmärkta resultat i våra grannländer Norge, Danmark och Sverige, ja, och i Riket

E-post
Marja-leena@peace.ax

Anna-Lenas e-mail: anna-lena@peace.ax.

Vi finns på webben!
www.peace.ax

Jag önskar er framgång i det viktiga arbetet med barn och ungdomar!

förstås. Anna-Lenas medlingsbakgrund lämpar sig särskilt bra till skolprojektet.

Marja Leena

