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Pedagogerna

K

unskapsbanken består idag av 50
korta kurser som finns tillgängliga
via Internet. Användaren har själv
möjlighet att styra tid och plats för sina
studier.
Våra nätbaserade lösningar fungerar som
ett bra basutbud för att bredda
kompetensen inom allt från stora
organisationer till enstaka individer.

Kunskapsbanken har nu inlett ett
samarbete med företaget Pedagogerna i
Malmö. Pedagogerna har lång erfarenhet
av att utforma informations- och
utbildningsmaterial
för
företag,
organisationer och myndigheter.
Tillsammans förfogar vi nu över gedigna
erfarenheter och resurser för produktion av
både allmänna och specialanpassade kurser
på nätet. Vi är nu ännu bättre rustade för
att möta våra kunders behov av
lättillgänglig kompetensutveckling.
Mer information om Pedagogerna finns på
deras hemsida http://www.pedagogerna.se

Nya kunder
Under den senaste månaden har vi haft
glädjen att hälsa flera nya användare
välkomna.
Malmö Stad har beslutat erbjuda ett urval
kurser till sina anställda.
I Arvidsjaur, Kramfors, Lekeberg,
Staffanstorp, Sveg, Övertorneå och
Vänersborg används nu Kunskapsbanken i
olika projekt för arbetslösa ungdomar.
Kursernas inriktning mot arbetslivet
fungerar som en bra introduktion i de krav
som möter ute på nya arbetsplatser. Att ha
breda kunskaper är bra både för
självförtroendet och arbetsinsatsen.
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Priset
Vi har fått en del förfrågningar om vilket
pris som egentligen gäller för mindre
grupper av användare. Tyvärr har
informationen i tidigare utskick varit
otydliga.
Det rätta priset ska vara
500 kr/månad för 25 st användare och
1 000 kr/månad för 50 st användare.
Alltså endast 20 kr/månad och användare,
betydligt billigare än ett äpple om dagen.

Ny medarbetare
Vi har också fått hälsa en ny medarbetare
välkommen. Emelie Persson har börjat
arbeta hos oss på Kunskapsbanken.
Emelie, eller E P som hon oftast kallas,
kommer i första hand att arbeta med
försäljning och marknadsföring.

Mer information
Vill du ha mer information om
Kunskapsbankens korta kurser på nätet så
hjälper vi dig gärna.

Varför lär du dig inte av mina misstag? Att lära sig av dina egna tar halva ditt liv.
Shelagh Delaney

Kunskapsbanken, Box 137, 371 22 Karlskrona, Tel: 0455 - 30 99 40
info@kunskapsbanken.se
www.kunskapsbanken.se
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