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Equality is the new black

Samarbete med gymnasieskolor

Den 16 mars anordnades ett event på Aktivitetscenter Nordost. Den handlade om jämställdhet och det bjöds in olika gäster. Barnen
bjöd på dansuppträdande, teater och en inspirerande modevisning. Det delades ut fina
priser till deltagare och modeller. Representant från Polhemsskolan talade för publiken
om jämställdhet och framtiden, samt skolornas
samarbete med Rapatac och hur viktigt det är.
Vi avslutade kvällen med att spela in en podcast med arrangör, lärare och deltagare.

Under första delen av året har vi haft flera
praktikanter. Dessa kommer från olika Gymnasieskolor i Gävle. Det har varit utvecklande för
praktikanterna, barnen och personalen. Samarbetet vi har med skolorna är viktigt och hur vi
delar våra framtidsvisioner med dessa institutioner. Rapatac fortsätter att utveckla och för
djupa samarbetet med Polhemsskolan, Borgarskolan och Praktiska Gymnasiet. Vi vill
tacka de elever som har haft praktik hos oss
och bidragit till vår verksamhet bl.a. där praktikeleven Darcy organiserade ett event med en
hel kväll om jämställdhet.
Du som är gymnasieelev, tveka inte att kontakta oss om du är intresserad av en praktikplats.
Välkommen!
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Miljödebatt

Nya aktiviteter

31 januari hölls en stor debatt på Aktivitetscentret. Rapatac har en debattgrupp med
barn som förbereder olika debatter varje år
mot samhällsaktörer och organisationer. Den
första debatten för i år handlade om miljöfrågan. Vi bjöd in Gästrike Återvinnare, Gavlegårdarna och politiker för att ta diskussionen
med barnen i en debatt. Det handlade inte om
för eller emot en bättre miljö, utan snarare hur
vi ser arbetet med
frågan
och
vilka
vägar som är effektivast för både aktörer
och invånare.

Under vårterminen 2018 har vi lagt till nya aktiviteter och ändringar för att tillgodose barnens
behov och vad många av dem vill testa på.
Bland de nya aktiviteterna syns Media och
Filmskapande där de får jobba med att förena
bokläsandet och filmskapande på ett roligt och
kreativt sätt.

Barnen hade många
bra och fina idéer att
dela med sig av som
samhällsaktörerna
tog till sig på ett positivt sätt.

På torsdagar har vi nu även ungdomskvällar
där barn över 12 år har en aktivitet mellan
klockan 18 20. Det är för att de äldre barnen
ska få tid för sig själva och umgås. De kommer
även tillsammans med ledare att prata om
ideér och skapa events eller aktiviteter tillsammans, glöm inte att kolla in Rapatacs schema
på hemsidan om du har missat något nytt.

Påsklovet
Det var nyligen påsklov och vi hade öppet 3
april till 7 april från 8.00 -17.30 alla fyra dagarna. Rapatac hade ordnat många varierande
aktiviteter för barnen. Det fanns bland annat
turneringar, film, utflykter och tävlingar.
Som vanligt var det väldigt uppskattat och alla
barnen hade kul. Vädret gjorde att vi fick vara
inne mer än ute, men vi kom ändå ut några
gånger. En häftig grej vi gjorde var att alla
barnen spelade in en musikvideo med Gavlegårdarna.
Det som var annorlunda detta lov från tidigare
lov var att bara de barnen som var inskrivna i
Rapatacs fritidsklubb kunde beställa lunch.
Hur vi gör i framtiden vet vi inte just nu, men vi
återkommer med mer information vid ett
senare tillfälle.

Ny Volontär
Många som besöker Rapatac vet att vi har ett
samarbete med EVS, Det är ett europeiskt volontärprogram. Varje år brukar vi ta emot två till
tre volontärer från andra länder som kommer
hit till Rapatac och jobbar 6-12 månader. I år
kom den första volontären i januari.
Hon heter Vanessa, är 18 år gammal och
kommer från Tyskland. Vanessa ska vara med
oss i ett år. Hon kom till Rapatac för att hon vill
jobba med sociala frågor och lära känna nya
människor, samt att se hur vi jobbar med barn.
Hon är väldigt sportintresserad och planerar
att ha mycket idrott med tjejerna på Rapatac.
Vi välkomnar Vanessa och hoppas att hon får
ett fint år med oss.

