Nyhetsbrev – Cuben Utbildning
Från idé till färdigt
företag!
Nystartade företag

Lam d uan har öppnat en
m assagebutik på Kvilletorget
w w w.sw ad d irelax.se

Gabriel säljer egend esignad e
accessoarer.

Hög kvalitet ger resultat
N u njuter vi av vackra höstd agar
och ser fram em ot ett nytt
fantastiskt 2013/ 2014.
Vi blickar tillbaka till början av
2013 d å vi bl.a. startad e upp en
utbild ning i systematiskt kvalitetsarbete tillsam m ans m ed Kungsbacka kom m un. Det har varit ett
fram gångsrik uppd rag som vi
skräd d arsytt för d eras upphand lad e verksamhet inom vuxenutbild ning.
Und er hösten har vi startat två nya
projekt genom skolverket för att
ytterligare öka vår kvalité för våra
elever. Projekten innebär bl.a. m er
ind ivid fokus, entreprenöriellt
lärand e och ökat ansvarstagand e.

225 elever har fått jobb!
Und er 2012/ 2013 har våra d uktiga
coacher tillsam m ans m ed lärarna
haft ett starkt jobbfokus och lyckats
stötta 225 elever som fått
anställning.
Det fram gångsrika arbetet är också
ett resultat av ett nära sam arbete
m ed företag i Göteborg.
Vi vill tacka alla våra hand led are
ute på arbetsplatserna för ett
väld igt positivt och gott sam arbete!

En framgångssaga - två år!

w w w .yuliarikhter.com
Yulia Rikhter är en d uktig fotograf
som har startat egen verksam het
Sedan starten augusti 2012
har vi bidragit till att 12
företag har startat.
Detta goda resultat beror på:

Julian Lupu kom till Sverige från
Rum änien 2009. H an påbörjad e sina
sfi stud ier hos oss hösten 2011 och
läste sfi, engelska på grund läggand e
nivå och svenska som and raspråk på
grund läggand e nivå. H an blev klar
m ed sina stud ier hos oss hösten
2012. Und er hösten 2012 och våren
2013 läste han gymnasiekurserna
svenska som and raspråk, engelska
och samhällskunskap.
N u är vi stolta och glad a att kunna
berätta att han nått sina m ål och
stud erar till lärare på
lärarutbildningen på Göteborgs
Universitet. H ans d römförverkligas
d å han nu läser till lärare i
m atem atik, engelska och svenska
som and raspråk.

Nära samarbete
Individanpassning
Riktade aktiviteter
Gruppens drivkraft
Vuxen-vuxen perspektiv.
En målinriktad och praktisk
kurs.

Månadens ”Cub” Ali Khawari, 23
Läser engelska på Cuben och har startat ett
eget företag inom lokalvård- RENA STÄD.
Hej Ali! Vad vill du göra i framtiden?
Jag har
jättemånga
idéersom
och så
men
•Tja!
Lägg
till något
viktigt
har
man
måste
tänka
på
hur
man
ska
uppnå
hänt i familjens liv
sina mål. Jag håller tummarna med mitt
företag och hoppas på att bli elektriker i
• Lägg till något viktigt som har
framtiden

hänt i familjens liv

Vad tycker du om Cuben?
har gått
på många
olika som
skolorhar
men jag
•Jag
Lägg
till något
viktigt
trivs
bäst
här
på
Cuben.
Det
är
svårt
att
hänt i familjens liv
förklara varför men jag gillar eleverna,
lärarna och skolan. Det är någonting med
Cuben bara!
Vad gillar du för filmer? Jag älskar
skräckfilmer som t.ex. Wolfman 3,
actionfilmer och krigsfilmer
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