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Musik

Mediagruppen (polis/socialtjänst)

Hej. Jag heter Elias, och de senaste tre månaderna
har jag haft äran och nöjet att arbeta med musik och
läxhjälp här på Rapatac.

Denna termin har vi skapat en aktivitet som heter
media. Förut gick den under namnet Debattgrupp.
Anledningen är att vi ville att gruppen ska jobba
med social och traditionell media som plattform.
Bland annat så kommer allt finnas på podcast, internetradio, Itunes och ett månadsblad som barnen
skriver. Denna termin har vi fokus på analysera relationen mellan ungdomar och myndigheter.

Det är väldigt intressant att se hur barnen utvecklas
på relativt kort tid. Elever som aldrig har rört ett instrument tidigare spelar nu enkla melodier och
takter, och barn som kom oroliga för att de skulle
misslyckas I skolan berättar bara veckor senare solskenshistorier om goda betyg.
Detta är möjligt för att alla vi här på Rapatac arbetar
tillsammans för att nå gemensamma mål. Inom musiken har vi gjort stora framsteg. Jag har för närvarande två musikgrupper med barn som lär sig spela
instrument tillsammans, och två stora inspelningsprojekt, där ungdomar har fått skriva egen musik,
och kommer få gå hem med en CD-skiva.

Barnen gjorde två djupa intervjuer med Polisen och
Socialtjänsten, samt följde upp det med att skriva
ett medieblad där man sammanfattar träffarna med
myndigheter.
Denna aktivitet är väldigt speciell och det barnen
gör tillsammans med oss är mycket viktigt för framtiden. Vi bygger broar för att öka förståelsen mellan
människor.
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Praktikanter

Idrott

Denna termin har vi fortsatt att utveckla samarbetet
med skolorna i Gävle. Vi fortsätter att ta in praktikanter från olika gymnasieskolor som kommer för
att jobba med barn och för att utvecklas själva.
Många av dem går Barn och Fritid, då passar det utmärkt att komma till Rapatac.
Vi arbetar mycket med mentorskap för att stärka ledarskapet hos dessa praktikanter. När praktiken
avslutas ska de kunna hantera många situationer
som de inte kunde förut, speciellt arbetet med
människor.
Idrott har alltid varit en stor del av Rapatac, där
basket är grundstenen till hur Rapatac kom till.
Senare har vi lagt till Fotboll, dans och sportlek.
Vi fortsätter utveckla de små barnen med idrott som
en stor del av Rapatacs identitet. Våra små och
stora killar spelar fotboll med Rapatac varje vecka.
Vi uppmanar föräldrar att fortsätta registrera sina
barn på Rapatac för att fortsätta idrottstraditionen
med nya grupper.

Höstlovet
Det var mysigt på höstlovet. Vi hade flera turneringar och tävlingar som vi brukar ha. Närvaron var
mycket hög. Som vanligt erbjöd vi barnen möjlighet
att äta lunch på Rapatac varje dag under veckan.
Vädret var inte så bra så vi var mest inomhus.
Rapatac hade öppet från 08.00 på morgonen till
17.30 hela veckan.

Grupperna i basket är 8 - 10 år och 11 -13 år. Grupperna i fotboll är 9-11 år och 12 år uppåt. Det är
gratis att spela basket och fotboll med Rapatac,
man behöver bara registrera sitt barn. Alla barn behöver röra på sig på fritiden. Om man bor på
Nordost är det både nära och lägligt att barnen
spelar t.ex. basket hos Rapatac. Kontakta Aktivi
tetscenter Nordost för tider.

