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Sommar 2020 och Höstterminen 2020
Hej allesammans. Höstterminen har nu startat och
barnen är tillbaka i skolan. Rapatac har många
spännande aktiviteter under hösten, så kom gärna
till centret och prata med oss om era barn. Vi finns
alltid här för att hjälpa till.

Flera gånger denna sommar har vi grillat med låg,
mellan och högstadiet i olika omgångar. Det är jättepopulärt då vi binder ihop grillningen med natur,
samarbetslekar och stimulerande aktiviteter.

En annan återkommande aktivitet är bad och lek.
Där har vi ungefär samma upplägg som ovan. Vi
har ett samarbete med Forsbacka Bruk dit vi åker
Här kommer en liten sammanfattning av sommaren en gång i veckan under hela sommaren för att
som gått. Som ni vet så försöker Rapatac alltid ska- paddla kanot och ha picknick. Denna aktivitet delas
pa det bästa som går utifrån de förutsättningar som upp i flera grupper och vi åker i omgångar dit med
finns för att barnen ska ha den bästa sommaren bussen.Bland de fysiska aktiviteter som är sportresom går att ha. Vi erbjuder utflykter och aktiviteter laterade så har vi bland annat brännboll, fotboll och
som annars skulle vara svårt för barnen att göra minigolf. Samtliga genomförs ungefär i turneringsformat
själva.
Denna sommar har vi lagt ner extra tid på olika
ålderskategorier och delat upp deltagarna i olika
årskursgrupper. Detta betyder att deltagarna har
deltagit i sommaraktiviteter som passar just deras
behov och anpassad för deras ålder. Först vill vi
berätta lite om de aktiviteter som återkommer varje
sommar och har blivit en stapel av Rapatacs sommarschema. Här nedan följer lite av de aktiviteter
som vi genomför ofta och varje år.
Med lågstadiebarnen har vi denna sommar fokuserat mycket på utflykter och grill. Vi försöker så tidigt
som möjligt i den åldern att börja prata miljöfrågor
och hållbarhet. Detta är något som Rapatac har
mycket fokus på och håller när våra värderingar.
Mellanstadiebarnen har fått göra blandade aktiviteter från allt som vi har att erbjuda under sommar.
Bad, sport, kanot och turneringar är några av dem.
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Vi hade övernattning med deltagare mellan 10 –
12 år i Forsbacka. Vi var i Forsbacka Bruk i tre
dagar. Rapatac stod för alla utgifter som mat och
aktivitetsmaterial. Dessa aktiviteter har också legat i grunden för en analys över värderingar och
inställning. Syftet var att komma närmare barnens
tankar och jobba med emotionella frågor, samt skapa debatt runt viktiga samhällsfrågor. Mellanstadiebarnen fick avsluta sommaren med ett besök på
DOME som Rapatac bekostade.
Högstadiebarnen har varit vår speciella fokus under hela 2020. Vi har skapat mycket aktiviteter runt
denna åldersgrupp och varit i ständig relation med
dem. Speciellt denna sommar har varit mycket runt
barn mellan 13-16 år. Precis som mellanstadiegruppen har denna grupp gjort blandade aktiviteter
som nämnts. Högstadiet hade också en tre dagars
övernattning på Forsbacka Bruk. Denna resa var
en viktig resa som vi gjorde för relationsbyggandet med tonåringarna, samt komma i kontakt med
deras utveckling. Vi hade genomtänkta aktiviteter, sammarbetsövningar och bra diskussioner om
samhälle och existens. Det vi fick ut under resan
var något som gör att vi förstår hur mycket det litar
på oss och vad som finns i deras tankar.
Högstadiebarnen fick avsluta sommaren med
en jätterolig dag med paintball och fika. Det var
ett perfekt sätt att starta det nya skolåret. Denna
sommar har kommit varandra närmare och vår relation till många av Gävles högstadieungdomar är
stabil. Mellan allt detta har vi haft diverse aktiviteter och tävlingar som skattjakt, tårttävling, camp,
frågesport, karaoke, musikproduktion, och samarbetsövningar. I nästan samtliga dessa aktiviteter har vi bjudit på fika eller glass.Vi har fått bra
feedback från föräldrar och folk runtomkring oss.
Sommaren 2020 var jättebra och vi hoppas kunna komma tillbaka ännu starkare nästa år med mer
sommaraktiviteter.
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NY TERMIN, NYA AKTIVITETER

HYGIEN & HÄLSA

Vi kommer att fortsätta hålla strikta regler angåenOm man pratar om den nya terminen så återkom- de hygien och hälsa. Barn och vuxna måste tvätta
mer många aktiviteter som vi haft innan, samt en händerna när de kommer in till centret. Om du kändel nya. Här nedan kan ni se exempel på vilka akti- ner dig hostig, är förkyld eller känner dig sjuk på
viteter som finns. Vill ni veta mer är ni välkomna att något sätt så kan du inte vara centret. Var hemma
komma till centret och prata med oss.
och vila istället. Vi behöver respektera detta för allas välmående.
•
Skolstöd / Läsning
•
Spelutveckling
AKTIVITETSSCHEMA & TIDER
•
Musikproduktion
Alla deltagare har ett schema där de har minst två
•
Fotboll
aktiviteter per vecka i Rapatac. Ett förslag är att ni
•
Dans
föräldrar kommer ner till Rapatac och får era barns
•
Crafting
scheman. På så sätt kommer ni veta när de har
•
Matte-Bygg
aktiviteter och när de behöver på centret.
•
Basket
•
Media – Journalism
Vad gäller strukturen och tider så är det viktigt för
•
Gympa
föräldrar att veta detta. Det också viktigt att föräld•
Media – Debatt
rar som ska hämta sina yngre barn kommer i tid
•
Lego Education
för att tiderna ska fungera. Följande tider gäller för
•
Hemkunskap
deltagarna i centret.
•
Digital Design
•
Yoga
•
Social Media
Lågstadiet
•
Filmskapande
13.00 - 18.00 (mån, tis, ons och tors)
•
Engelska
13.00 - 18.30 (fre)
•
Musik – Instrument
•
Media - Fotografi
Mellanstadiet
13.00 - 19.00 (mån, tis, ons och tors)
13.00 - 18.30 (fre)

NYA VOLONTÄRER

Vi har fått tre nya volontärer som ska vara med oss
i ett år. Alla tre är från Tyskland. Det är tre tjejer som
heter Fanny, Meline and Fine. Det finna flera roliga
och intressanta aktiviteter man kan ha med dem.
Vill ni veta mera så finns en kort presentation på
Rapatacs Instagram och Facebook kanal.

Högstadiet och Gymnasiet
13.00 - 20.00 (mån och fre)
13.00 - 21.00 (tis, ons och tors)
19.00 - 23.00 (fre och lör varannan helg)
Barn som är 6 år (även om dom börjat klass 1)
14.00 - 16.00 (tis och ons)

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.
Hemsida:www.gavle.rapatac.se Facebook:Rapatac Gävle

Instagram:Rapatacgavle
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