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Inbjudan till LIA-kvällar på Kulturverkstan

!

Vi vill gärna erbjuda ett bra forum för praktikanordnare och studenter att mötas och därför
anordnar vi praktik-temakvällar på Kulturverkstan den 12/10 samt den 17/10 kl.
17.30-19.00. Vid dessa två tillfällen finns det möjlighet för våra studerande och arbetslivet
att träffas. Först ut sker presentationer av praktikerbjudanden. Därefter vidtar mingel med
enkelt tilltugg där de studerande får möjlighet att söka upp praktikanordnarna för att
presentera sig själva, ställa frågor och ta kontaktuppgifter.

!

Det brukar vara en riktigt trevlig tillställning där man, förutom att träffa våra studenter, även
kan lyssna in sig på spännande projekt och verksamheter i kulturlivet.

!
!
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Program
Först ut sker presentationer av praktikerbjudanden. Därefter vidtar mingel med enkelt
tilltugg där de studerande får möjlighet att söka upp praktikanordnarna för att presentera
sig själva, ställa frågor och ta kontaktuppgifter.

!

Tidsformatet för presentationerna är två minuter, det kan tyckas vara tajt men det brukar
vara tillräckligt för att skapa en bild och väcka intresse inför minglet. Som komplement får
de studerande dessutom en tryckt folder med information om verksamheterna som
presenteras.

Tider

!

Kl.17.30 - Gäster, studerande och representanter från Kulturverkstans utbildningsledning
samlas
Kl. 17.45 - Korta presentationer av verksamheter och LIA-platser
ca 18.30-19.00 - Mingel

!
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Anmälan
Vi tar emot anmälningar t.o.m den 30 september. Så här gör du:
▸ Skicka anmälan via mail till: katarina.narhi@natverkstan.net.

!

▸ Skriv vilket tillfälle du/ni kommer. Antingen den 12/10 kl 17.30-19.00 eller den 17/10 kl
17.30-19.00.

!

▸ Bifoga en kort presentation om er verksamhet (max 1/2 A4) till foldern. Inkludera
kontaktuppgifter samt om ni både tar emot för antingen LIA1 eller LIA2, eller både och.
Mer info om praktikperioder nedan.

!

OBS! Om du ej har möjlighet att närvara vid LIA-kvällarna, men ändå vill nå till våra
studerande, så är ett alternativ att skicka en skriftlig beskrivning om LIA-erbjudandet till vår
folder (max 1A4). Skicka senast den 30 september.
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Lärande i arbete (LIA)
!

En tredjedel av utbildningstiden på Kulturverkstan består av praktik, så kallat Lärande i
arbete (LIA). LIA är ett gyllene tillfälle för studenterna att lära, få inblick, knyta kontakter
och bekanta sig med sina framtida arbetsfält. Två perioder av LIA finns förlagda under
våren. Fem veckor för de som studerar termin två samt sexton veckor för de som läser sin
fjärde (och sista) termin. De studerande söker själva kontakt med en verksamhet där de
vill göra sin LIA. LIA-anordnare och studerande kommer sedan gemensamt överens om
ramarna för praktikperioden. Ungefärliga datum för LIA-perioder 2018:
LIA 1: 19 mars - 20 april
LIA 2: 15 januari - 4 maj
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Kontakt
katarina.narhi@natverkstan.net

!
+46 31-780 08 37
!

Lagerhuset, Heurlins plats 1, vån 1.

