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Arbetsmarknad & kompetensutveckling

T4vux firar 10-årsjubileum och bjuder in
till öppet hus
I 10 år har T4vux, på det gamla regementsområdet T4 i norra
Hässleholm, utbildat och bidragit till ökad sysselsättning i kommunen.
Den 13 september har de öppet hus och bjuder in allmänheten till att
fira 10-årsjubileumet tillsammans.

Under de senaste 10 åren har T4vux utvecklats och har gått från 400 elever till
700 från 50 olika länder, från 25 medarbetare till 75 och från 2 byggnader till 7.
I dag bedriver T4vux grundläggande vuxenutbildning (Grundvux), utbildning i
svenska för invandrare (SFI och RSFI) samt särskild utbildning för vuxna
(Lärvux) och personliga lösningar i undervisningen (Resurscenter vux).
Utbildningarna individanpassas av lärare, specialpedagoger och vägledare med
fokus på att eleven ska kunna kombinera teori och praktik och/eller
yrkesutbildning.
Den 13 september har T4vux öppet hus och bjuder in allmänheten till att fira
10-årsjubileumet tillsammans, ta del av verksamheten, träffa lärare och lär känna
elever.
Program:
09.30-10.00 Tal av rektor Jan-Ole Engkvist och sång av elever och
lärare i Paviljongen.
10.00-12.00 Öppet hus med följande aktiviteter:

SFI, Stallmästaregatan 5
-

Sal 1:4 Kom och hjälp oss måla en jubileumstavla!

-

Sal 2:1 kl. 10.30 och 11.30 Spela Kahoot med oss! - Vad kan du om
T4vux? Fina priser utlovas. Viktigt att du kommer i tid.

-

I uppehållsrummet på nedre plan rullar ett bildspel från T4vux.

Slussen, Stallmästaregatan 8
-

Se våra fina lokaler och skriv en hälsning i vår gästbok.

www.hassleholm.se

Pantern/Makerspace, Väpnaregatan 6
-

Besök våra nya lokaler och avnjut fika som vi bjuder på (så långt lagret
räcker).

Lärvux, Löjtnant Granlunds väg 16
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-

Plan 0. Besök våra klassrum och se hur vi arbetar. I korridoren rullar
ett bildspel som ger en inblick i verksamheten.

Grundvux, Löjtnant Granlunds väg 16
-

Plan 1. Se våra trevliga studierum och ta del av
”Hässleholmsmodellen” – vårt individuella och flexibla arbetssätt.

-

Testa dina praktiska matematikkunskaper och ta chans att vinna en
fruktkorg ute på gården!

RSFI, Löjtnant Granlunds väg 16/Kärråkra 974
-

Plan 2. Ta del av ”RSFI-modellen” och lämna en hälsning i vår post itlåda!

-

Vi erbjuder transport till Kärråkra där du får se vår verksamhet, kan
plantera något och ta del av avslappningsövningar.

För mer information kontakta:
Jan-Ole Engkvist, rektor T4vux
Tel 0451-26 80 02, jan-ole.engkvist@hassleholm.se
Elida Cimic, kommunikatör
072–9770358, elida.cimic@hassleholm.se
Läs mer: www.t4vux.se

www.hassleholm.se

