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Sportlov

Forumkvällar

Vi hade ett fint sportlov. Tyvärr så fanns det ingen snö ute så vi kunde inte ha vinteraktiviteter.
Dock hade vi många turneringar och även en del
utflykter. Vi var och badade på Fjärran Höjder två
gånger med olika åldersgrupper, samt gick och
bowlade lika många gånger med samma upplägg.
Närvaron i centret under sportlovet var högt och
aktiviteterna var engagerande.

Precis som förra terminen kommer mediagruppen
ha tre forumkvällar på Folkteatern. Den första är
torsdag den 5 mars och handlar om ämnet “Social Media, Like Me”. Detta innebär att vi pratar om
olika ämnen runt användandet runt Social Media.
Vi har varit på skolor och bjudit in ungdomar från
högstadiet att delta i diskussionerna. Detta är ett
samtalsforum där alla är välkomna uttrycka sina
åsikter. Dom,andra datumen är 23 april (köp köp
köp “konsumtionssamhälle”) och 4 juni (Vem är jag
“kulturell identitet och könsroller).

Volontärer och praktikanter
Efter julen startade nya volontärer i Rapatac
Gävle. Det är tre tjejer. Eline och Anna från Österrike och Marlene från Tyskland. Dom ska vara
här under ett års tid. Aktiviteter som dom kommer
att ha är bland annat pyssel, engelska, fotografi,
design, filmskapande och yoga. Vi hoppas att dom
får en fint år och underbar tid här med oss och er
på Rapatac.
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Gävle Supercup

Samarbeten med Gymnasie & folkhögskolor

Den 25 feb så spelades en fotbollscup i Gävle,
en stadscup. Det fanns två grupper i turneringen.
Grupp 1 var ungdomar födda 07 - 04 och Grupp 2
var ungdomar födda 03 - 00.

Rapatac har ständigt samarbete med skolor i Gävle. Ett nytt samarbete är Brunnsvik Folkhögskola.
Vi har två elever därifrån som har haft sin studiepraktik på Rapatac Gävle under 10 veckor.

Det var en lång dag som började kl 9 på morgo- De var här för att komplettera sin utbildning och utnen. Rapatac Gävles lag av pojkar födda 00 - 03 vecklas. Det har varit en positiv praktiktid för oss,
vann cupen efter mycket hårt arbete och 7 spelade studieraktikanterna och centrets deltagare.
matcher. I finalen slog vi Helges Fotbollslag med 3 2. Killarna var jätteglada och som pris kommer dom
få åka till Friends Arena den 28 mars för att kolla på
landskamp mellan Sverige - Ryssland.

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
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