
Vilhelmina Lärcentrum ge-
nomför tillsammans med Kiwa 
Inspecta en utbildning i lage-
rinredning, säkerhet och krav.

Tid: 7 december, 8:30-16:30
Plats: Lärcentrum, sal Vilhel-
mina
Anmälan: görs via hemsidan

UTBILDNINGSDAGAR MED MARGARETA MÖRLING
Margareta Mörling, föreläsare och författare, besökte Vilhelmina under 
vecka 44. Hon kommer ursprungligen från en by mellan Piteå och Luleå 
men bor nu i Tensta, Stockholm. Margareta och hennes man har arbetat 
13 år i Egypten och hon har skrivit ett flertal böcker.

Hur länge har du arbetat inom utbildning?

     - I Sverige sedan 1989, men i Egypten arbetade jag bland annat med att 
undervisa blivande förskollärare i pedagogik.  Under alla de år jag har undervisat i 
Sverige har jag haft förmånen att främst undervisa illitterata elever på sfi, språkin-
troduktion och nu senast på ett kvinnocenter. 

Hur blev ditt undervisningsmaterial böcker?

     - När jag undervisade på sfi så började jag ta fram mitt eget material för den 
elevkategorin eftersom det inte fanns något sådant på den tiden. Jag fortsatte att 
använda det materialet när jag började undervisa på språkintroduktion och en dag 
hörde bokförlaget Natur & Kultur av sig och frågade om jag inte ville ge ut mitt 
material i bokform.

Hur har dina dagar i Vilhelmina varit?

     - Det har varit givande på så många plan.
Främst mötet med dessa fina och engagerade
lärare. Sedan älskar jag ju att få komma norrut – så det var ju en extra bonus. Tack 
för att jag fick komma till Vilhelmina! Lycka till i undervisningen av våra medvand-
rare!

Läs mer av intervjun och om Margareta på vilhelminalarcentrum.se

Utbildningar

- Lastbil med släp
- Bussförare
- Teater, scenisk gestaltning
- Grundvux
- Lapplandsvux

Uppdragsutbildningar

- Lagerhantering

Kommande på Vilhelmina 
Lärcentrum

Nyheter november 2017

Lagerinredning



Sju stycken lärlingar har nyss påbörjat lärlingsutbildningen kök/
gastronomi på Vilhelmina Lärcentrum. Under deras första vecka 
fick de främst baka, både varm- och kalljästa degar, prova oli-
ka smetar och baka med smördeg och mördeg. De har lärt sig 
hur man använder en kniv på rätt sätt med rätt teknik och lagat 
goda luncher.

Under sin första vecka bjöd lärlingarna kansliet på LC samt last-
bils- och bussförarutbildningen på en trerätterslunch i Restau-
rang Malgomaj. Andra veckan på utbildningen fick hela Lärcen-
trums personal äta en god femrättersmiddag som de blivande 
kockarna lagat.

Måndag vecka 46 skickades lärlingarna ut till sina praktikplatser. 
De är placerade på Stenmans Kafe och Kök, Hotell Wilhelmina, 
Kittelfjäll Wärdshus, Hotell Klimpfjäll, Marsfjäll Mountain Lodge, 
Saxnäsgården och Sorsele River Hotel. De ska arbeta i restau-
rang två veckor  för att sedan ha praktik i ytterligare två veckor 
- och därefter vara på respektive praktikplats till vecka 10.

Deltagarna är i åldrar från 18-50 år och kommer från olika 
platser. Tre av eleverna är utlandsfödda och kommer från Irak, 
Eritrea och Fillipinerna. Alla tycker det känns bra hittills och 
framför allt spännande att få lära sig mer i större kök hos olika 
företag.

- Det blir mer verklighet. Vi kommer få laga mat till ”riktiga 
gäster”, testa nya ställen, träffa nya människor och lära oss nya 
maskiner, säger en av eleverna.

LÄRLINGSUTBILDNING: KÖK/GASTRONOMITeaterutbildning

Vi är mycket glada att på 
Lärcentrum kunna erbjuda en 
utbildning i teater/scenisk ge-
staltning. I vår region finns det 
många kulturella traditioner. 
Teater är en konst- och kultur-
form som har stor betydelse 
för våra uttryck och förståelse 
av både samtid, dåtid och 
framtid. Välkommen till vår nya 
utbildning och en spännande 
vår!

Tid: 24 januari, start kl 18
Plats: Lärcentrum, Folkets Hus
Anmälan: görs via hemsidan

MISSA INTE! 
NFORMATIONSTRÄFF

TEATER

10 januari
kl 18

Folkets Hus

nov 2017


