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Forumkväll

Dome

Rapatac hade ordnat en forumkväll på Folkteatern
med temat kultur. Ungdomarna från aktiviteten media fick möta andra vuxna för att diskutera detta
ämne i debattform med moderator. Det bjöds på
föreläsningar, live musik, diskussioner och fika.
Kvällen var lyckad och resultatet var över förväntan. Nu väntar en ny forumkväll den 5 dec på Folkteatern med temat föräldraskap. Vi kommer att bjuda in olika organisationer, föräldrar och ungdomar

Den yngre mediagruppen på 9-11 år på Rapatac
hade åkte till Dome med ledare för att göra en intevju. Det är en del av barnens projekt att lära sig
om media och hur man intervjuar och pratar med
folk i informationssyfte. Tjejerna var nervösa men
taggade och gjorde ett jättebra jobb.

Volontärer
Som ni vet så har vi volontärer varje år från Europa
genom EVS. Nu är det dags för denna grupp att
åka hem. Lea, Jannik och Julius från Tyskland har
hjälpt oss mycket och spridit mycket glädje bland
barnen. Vi vet att de kommer att vara saknade. Vi
hoppas att de följer sina drömmar och önskar dom
lycka till i framtiden.

Dom har utvecklas mycket under terminen och
kommer att fortsätta göra roliga intervjuer och projekt. Dome är en jättekul och stor aktivitet och sportarena som ligger på Utanvindsvägen 5 i Gävle.
Både barn och vuxna kan använda anläggningen.
Man kan få mer info om Dome på deras hemsida
www.thedome.se.
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Julavslutning
Varje år har vi en julavslutning. Detta år kommer vi
återigen ha en fest som kommer att vara den 17:e
december 17.30 - 19.00 på Rapatac Gävle. Barnen kommer att skapa dekorationer i pyssel och
hänga upp dem. Vi kommer att ha uppträdanden,
dans, sång och fika. Det kommer även att delas ut
diplom. Alla föräldrar är välkomna att delta.
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Helgöppet
Vi har haft öppet varannan helg under hela året fredag och lördag 19 - 23 för ungdomar som fyllt 13 år
och uppåt. Vi har erbjudit helgjobb där tre ungdomar får helgjobba varje gång vi har öppet.
Det är ett sätt att hjälpa dom tjäna egna pengar och
få arbetsvana. Vi går igenom rutiner, beteende och
arbetsetik. På så sätt förbereder vi dom på flera nivåer inför andra jobb i framtiden.

Event & ungdomsstyrelse
Varje termin gör vi också många besök som teater,
shower, kulturevennemang och Rapatac Sandviken. Rapatac har skapat en ungdomsstyrelse med
ungdomar som ska skapa events och aktiviteter för
andra unga som kommer till aktivitetscentret.
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Glöm inte att all information finns alltid på Rapatacs hemsida. Vi finns även på Facebook och Instagram.
Om ni följer så kommer ni få all information när det händer.
Youtube: Rapatac 			

Facebook: Rapatac

Instagram: Rapatacgavle

TELEFON: 026-10 25 10 | ADRESS: STAKETGATAN 39, 803 26 GÄVLE | WEBB: WWW.RAPATAC.SE

