
        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 elever har fått jobb! 

 Under 2012 har 394 av våra elever 
gjort Vfl på ett stort antal arbets-
platser. 122 av dessa elever har fått 
anställning.  

Våra tre coacher har tillsammans 
med lärarna gjort ett fantastiskt 
jobb! Det framgångsrika arbetet är 
också ett resultat av ett nära 
samarbete med företag i Göteborg.  

Vi vill tacka alla våra handledare 
ute på arbetsplatserna för ett 
väld igt positivt och gott samarbete!  

Under året har vi haft två stora 
marknadsdagar då eleverna  har 
ställt ut, sålt och bytt varor och 
tjänster. Det har varit lärorikt för 
alla att få delta i dessa entrepre-
nöriella dagar, då många företags-
idéer tagit form. 

I augusti startade 14 elever i en 
entreprenörkurs med målet att 
starta eget företag. Gemensamt för 
eleverna är att de har ett mål och 
en dröm om ett eget företag.  

Med hjälp av gruppen, lärare och 
coach arbetar de med sina affärs-
idéer och flera av dem har redan 
startat eller är på gång med att 
starta företag. 
 

Nyhetsbrev – Cuben Utbildning 

Nu är året snart slut och vi tänker 
tillbaka på 2012 och vill gärna 
berätta om hur året har varit. 

I februari startade vi en Sfi-kurs 
inriktad  mot hotellbranschen i 
samarbete med sex Scandic-hotell. 
25 elever deltog i kursen, som 
pågick fram till mitten av juni. 
Därefter fick 24 av eleverna 
anställning på Scandic-hotellen i 
Göteborg.  

Ett mycket gott samarbete och ett 
otroligt lyckat resultat!  

Vi ser fram emot en ny hotellkurs i 
februari 2013. 

God helg från Cuben Utbildning till er!  
 

 

 

 

 

Lycka till Zhozefina! 

Zhozefina kom till Sverige 
i oktober 2011 och började 
läsa Sfi hos oss i februari.      

Under sina sfi-studier har 
Zhozefina haft Vfl på en 
förskola. Från januari 2013 
har hon fått en anställning 
som assistent på förskolan 
- ett års vikariat. 

  

Tillsammans 

är vi 

oslagbara! 

 

Från idé till 

färdigt företag 

på 3 månader! 

 
Nystartade företag 

 

 
Lamduan har öppnat en 
massagebutik på Kvilletorget 
www.swaddirelax.se 
 
 

FSS 
Four Seasons Services 

Diyan han startat en trädgårds- 
och allt-i-allo firma 073-7218892 
 
 

 

Tony har tillsammans med några 
andra elever öppnat en språk- 
och läxläsningsskola. 
mrsmoore@mac.com 

     

          
Beija Flor               
Brasilianska 

Underkläder 
Yerith säljer exklusiva 
underkläder från Brasilien 
yerdan7@gmail.com 

                  

               

Brasilianska Underkläder 

 

 

 
• Lägg till något viktigt som 

har hänt i familjens liv 
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Cuben Utbildning   20 december 2012                                                 Nyhetsbrev 
 

   24 hotelljobb!  

 

 
 

Marknadsdag på skolan 

http://www.swaddirelax.se/

