Program för Mickaël Danguins vistelse i Luleå 16 maj-31 augusti 2013

Datum

Vecka

Aktivitet

Boende

Maj
16

20

Ankomst

17-19

20

Acklimatisering

Perssons, Ersnäs

20-26

21

Högstadieskolor

Perssons

27-2 juni

22

Högstadieskolor

Perssons

1-8

23

8-listan *

Perssons

9-10

24

8-listan

Perssons

11-14

24

Välkomstkurs för periodens EVSare

Stockholm/Kärsön

15-16

24

Helg

Perssons

17-23

25

Bloggare i NK
Förskolan i Ersnäs

Perssons t o m 18 juni
19-23 ??

24-30

26

Förskolan i Ersnäs

24-30 ??

1-7

27

Underhåll byggnader Torget Ersnäs

Blomqvists, Ersnäs

8-14

28

8-listan

Blomqvists

15-21

29

Myrorna, Storheden

Josefssons, Bälinge

22-28

30

8-listan

Åströms, Rosvik

29-4 aug

31

Myrorna, Storheden

Brandén/Gran, Avan

Juni

Juli

Augusti
5-11

32

Förskolan Heden, Antnäs

Dahlbergs, Ersnäs

12-18

33

8-listan

Hietalas, Alvik

19-25

34

Byaskolorna

Hietalas

26-28

35

Högstadieskolor

Perssons

29-31

35

Stockholm

1 sept

Hemresa från Arlanda 11.50

* Se bilaga
Om något helt oförutsett inträffar, kontakta Sven P 070-69 15 396. SP befinner sig i Frankrike
28 juni-6 juli.

Bilaga till ”Program för Mickaël Dangins vistelse i Luleå”
16 maj-31 augusti 2013
I programmet återfinns under rubriken ”Aktiviteter” den dominerande
arbetsuppgiften under resp vecka. I fem fall är benämningen ”8-listan”. Under
dessa veckor koncentreras Mickaëls (MD) verksamhet på nedanstående åtta
uppdrag. Men han kommer att till en del ägna sig åt dessa även under övriga
veckor.
Givetvis kan ytterligare uppgifter dyka upp. Uppläggningen är till en del flexibel.
1. Var fjortonde dag författar MD en berättelse om sina intryck och upplevelser.
Dessa publiceras på de fyra närmast berörda webb-sidorna: Alvik, Antnäs, Ersnäs
(på svenska) och Novéant (på franska).
2. I olika former utveckla kunskaperna i det franska språket.
* Med början den 1 september 2013 och fyra månader framåt kommer Rebecca
Elvelin från Antnäs att verka som volontär i Novéant. Två dagar i veckan i
tvåtimmarspass utvecklar MD hennes kunskaper i franska.
* Alla intresserade att lära sig en del franska är välkomna att (på svenska eller
engelska) anmäla sig direkt till MD (mickael.dangin@laposte.net). Sedan finner
vi lämpliga former för denna undervisning.
* Franska caféer ordnas i Torpet på Torget i Ersnäs 9 och 23 juli samt 6 augusti kl
19. Vid ett bord deltar MD i samtal med deltagare som saknar förkunskaper, vid
ett annat bord samtalar MD med personer som har vissa kunskaper i franska. Han
delar upp sin tid mellan dessa båda grupper.
3. Översättningar av byarnas informationsblad från engelska till franska. MD har
börjat med guiden för Hembergsleden i Ersnäs. Turistbyråns sammanställning
över vandringsleder i kommunen kommer också att bli aktuell.
4. Beskriva det svenska utbildningsväsendet såsom en förberedelse inför
projektet Comenius som handlar om ett samarbete mellan tre skolor i Luleå och
tre skolor i Novéant med grannkommun.
5. Etablera webbsidor för
* nyssnämnda Comenius – projekt
* projektet Seniorer 50+
* ett diskussionsforum för deltagarna i vänortssamarbetet
6. En komparativ studie av ungdomars attityder i Sverige.

7. Utformningen av en särskild webb-sida för vänortssamarbetet och ett system
för kontinuerlig aktualisering av sidan. Denna sida skulle kunna kombineras med
tredje stjärnan under punkten 5. På de fyra samhällenas egna webb-sidor görs en
hänvisning till denna separata webb-plats.
8. En skrift om våra tre byar och om Luleå kommun som helhet men också något
om länet Norrbotten där både fakta och personliga synpunkter framförs.
***
Rebecca Elvelin kommer, som ovan nämnts, att inom ramen för EVS-programmet
vistas i Novéant perioden 1 september-31 december. Hon kommer då att också
ägna sig åt ovanstående punkter 1, 4, 6 och 8 från det perspektiv som hon där
kommer att ha. När det gäller punkten fyra beskriver sålunda Rebecca det franska
utbildningsväsendet sett med svenska ögon. Hon genomför studien enligt den
sjätte punkten med franska ungdomar som målgrupp och punkten åtta handlar för
hennes del om Novéant, Metz och Lorraine.

Ersnäs 26 maj 2013

Sven P

