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Året 2020

Boktrailer

Det har varit ett fint år trots omständigheterna kring
Covid. Det fanns en oro bland en del föräldrar, men
vi har gjort det bästa av situationen och hela tiden
anpassat verksamheten efter restriktionerna. Deltagarna har också försökt att göra sitt bästa för att
anpassa sig till de nya omständigheterna, vilket
uppskattas av Rapatac.

En av våra spännande aktiviteter är att göra en
boktrailer. Konceptet är att läsa en bok tillsammans
och sen göra en trailer av boken genom att filma.
Barnen utvecklar sin läsförståelse på ett kreativt
sätt. Deltagarna som jobbade med detta var jätteduktiga och gjorde en fin trailer. Filmen visades
under julavlutningen och var väldigt uppskattad. Vi
kommer definitivt fortsätta under våren med denna
aktivitet.

Under första delen av det nya året 2021 kommer
vi att öppna beroende på hur restriktionerna ser ut.
Vi informerar så fort som möjligt om ändringar som
kan ske väldigt snabbt. Ring till receptionen eller
besök oss på Facebook och Instagram för att hitta
mer information om öppettider och aktiviteter.

Föräldramöten
Under sista delen av höstterminen så hade vi föräldramöten. Eftersom det fanns restriktioner så
delades föräldramötena in i 9 mindre grupper över
några veckor med ett max antal av föräldrar som
kom olika dagar. Deltagandet var jättebra och diskussionerna var givande. Vi pratade om viktiga saker och om hur vi jobbat under året.
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Helgöppet för ungdomar
Som de flesta vet så har vi haft helgöppet sedan
förra året. Det har varit endast för ungdomar från 13
år uppåt. På slutet av året fick vi ställa in detta då
restriktionerna kring Covid också gällde högstadieelever. Eftersom Rapatac följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer så gör vi alltid det som
gynnar samhällets hälsa i helhet. Förhoppning kan
vi ha helgöppet igen när vi vet mer om hur vi kan gå
vidare under våren 2021.

Socionomstudenter
Precis som tidigare år så fortsatte vi vårt samarbete med Högskolan i Gävle där studerande socionomstudenter kommer till oss och gör sin praktik.
Under hösten hade vi tre fantastiska studenter som
genomförde några aktiviteter och läxhjälpen. De bidrog med mycket kunskap, motivation och passion.

Höstlov
Höstlovet detta år var lite annorlunda. Vanligtvis är
vi ute med större grupper och besöker bad, bowling
m.m. Detta år var vi mest inne med små grupper
på grund av restriktionerna och hade olika stationer med aktiviteter, tävlingar och turneringar (som
FIFA, biljard, pingis osv med priser). Eftersom lovet
föll under halloween så handlade en del aktiviteter om att dekorera pumpor, pyssel och liknande.
Vi avslutade höstlovet med ett mindre Halloween
disco.

Media-debatt
Den här aktiviteten har varit mycket uppskattad under hösten. Två grupper av deltagare som består
av mellanstadiet och högstadiet har diskuterat och
debatterat om sociala och kulturella frågor. Ungdomarna har tränat på att uttrycka sina åsikter med
respekt och förståelse. Förhoppningsvis är vi tillbaka med aktiviteten snart under vårterminen.

Terminsavslutning
Vi hade en fin terminsavslutning där barnen fick
komma till centret i två olika grupper under olika tider för att hålla restriktionerna. Det fanns prisutdelning och visning av vad deltagarna gjort under året
i form av små filmer. Det fanns också uppträdande
som musik och dans. Det var mysigt och ett fint sätt
att avsluta året.
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.
Facebook: Rapatac Gävle
Instagram: Rapatacgavle
Youtube: Rapatac
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