POLICY
Kursverksamheten är kvalitativ och medborgarinstitutet uppfattas som
en pålitlig kursarrangör.
- Nöjda studerande uppnår och överträffar sina förväntningar
- Kunnig och engagerad personal
- Lärare som är kunniga i sitt ämne och har pedagogisk förmåga
- Lämpliga kursutrymmen med adekvat utrustning.

Ett brett och omfattande samarbete och kommunikation med
omgivningen bidrar till uppnående av ovanstående mål:
- Kursförslag inför kursplanering
- Samarbete med andra sektorer inom kommunen
- Samarbete med andra läroinrättningar
- Samarbete med nejdens föreningsliv och näringsliv
- Användande av mångsidiga marknadsföringskanaler
Medborgarinstitutet sänker tröskeln för kommuninvånarna att ta del av
ny aktuell information.
- Verksamheten förs ut så nära invånarna som möjligt.
- Kursavgifterna bibehålls på en skälig nivå.
NORRA LIGANS GEMENSAMMA POLICY FÖR SAMARBETET:
-

NORRA LIGAN står för kvalité, välfungerande samarbete och personlig
service – fritt bildningsarbete.

-

NORRA LIGAN erbjuder verksamhet i hela regionen och satsar på
närhet till kunderna.

-

NORRA LIGAN satsar på synlighet och god marknadföring för den
gemensamma verksamheten.

PEDERSÖRE MEDBORGARINSTITUT

Medborgarinstitutet fungerar som en inspiratör till nytänkande,
samtidigt som man svarar på uttalade behov:
- Ett kontinuerligt utvecklingsarbete genom deltagande i olika projekt
- Genom aktiv kommunikation med omgivningen, såväl regionalt som
nationellt, samt i vissa fall även internationellt, följer medborgarinstitutet
med nya trender och strömningar i tiden.

● POLICY ●

Pedersöre medborgarinstitut ger utrymme för elever i alla åldrar att
utveckla sina förmågot och kunskaper:
- Ett brett kursutbud säkertställer att en stor del av målgruppen
(kommuninvånare i kommunen och närregionen) finner intressanta och
utvecklande kurser, en del på det konstnärliga området, idrottens område,
på praktiska kurser, eller på olika teoretiska kurser.
- Vid planering av kurser för barn och unga ges särskild vikt vid kurser
inom det konstnärliga området samt kurser som befrämjar ungas
välmående och hälsa.
- De kurser som institutet ordnar skall bidra till ökad kunskap, ökat
välbefinnande, personligt utveckling eller ge värdefulla upplevelser.
- Bevarande av kulturarvet ses som ett av institutets viktiga områden.
- Varierande undervisningsmetoder används, så att det flesta kan hitta
något som passar dem. Som ett komplement till den traditionella
undervisningen utvecklas undervisningsmetoder för flexibla studier, där
digitala undervisningsmetoder har en betydande roll.

