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Det nya året

Skolstöd

De första tre månaderna av 2021 har gått. Vi fortsätter att utveckla och anpassa aktiviteterna kring
den situation som råder just nu. Strukturen och
strategin i centret förblir densamma som höstterminen 2020 tillsvidare för att det har varit både effektivt och fungerat bra. Restriktionerna av max antal
deltagare, samt åldersindelning i både aktiviteter
och rummen i centret fortsätter vara aktuella.

Skolstödet är en jätteviktig del av Rapatacs aktiviteter. Vi vet att om barnen får det rätta stödet och
motivationen för skolan, kommer allt som händer
runt skolan att underlättas för barnen så att de kan
känna att de lyckas. Detta gör också att de tar ansvar över sina studier. Dessa månader har varit bra
när vi fokuserat på att jobba individuellt med barnen så att de kan satsa på de ämnen som behövs.
Dessutom har läsningen varit starkare och med roligare aktiviteter som läsutmaning, där man lyssnar
på en video gjord av andra barn och sedan gissar
man titeln på boken.

Måndag - fredag
Lågstadiet (klass 1 - 3) 14.00 - 17.00
Mellanstadiet (klass 4 - 6) 17.00 - 20.00
Högstadie och gymnasieelever får kontakta oss för
att boka en individuell tid.

En av de andra populära aktiviteterna inom läsning
har varit “Boktrailer” där barnen gör en kort film av
boken. Superkul! Kom, prata med oss och tillsammans kan vi bestämma vad du vill och behöver
göra inom skolstödet
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Sportlov

Lego Education

Loven fortsätter hålla samma struktur sen 2020. Vi
skapade många aktiviteter och turneringar för olika åldrar med hänsyn till restriktionerna och roterat mindre grupper mellan åldrar och tider. Det var
lyckat och vi delade ut priser till vinnarna av olika
turneringar. Detta sportlov valde vi att avstå från att
åka till Hemlingbybacken för att respektera rekommendationerna kring smittspridning.

I aktiviteten Lego Education bygger och programmerar barnen robotar. Aktiviteten är byggd för att
skapa intresse för teknik, utveckling och hur saker
fungerar. Barnen får utveckla sin problemlösningsförmåga genom att utföra olika uppdrag med robotarna. Vi ser gärna att fler barn anmäler sig till den
här aktiviteten, alla barn från 7 år och uppåt kan
delta.

Zumba
Denna aktivitet tillkom efter ett behov röra på sig
mer. Att ha ett alternativ för flickorna som inte är
med i något föreningsliv på fritiden och går i mellanstadiet så de kan vara mer aktiva. Det har gett bra
respons men vi jobbar för att flera ska kunna vara
med och lyfta hälsan. Om ni är nyfikna får ni gärna
anmäla era barn till mån om plats.

Anpassade aktiviteter ute

Praktik

Allt eftersom det blir varmt ute så kommer vi försöka anpassa flera ordinarie aktiviteter utomhus. På
detta sätt kan man både ha lite större grupper under Corona restriktionerna, men också kunna träffa
nya familjer och barn som är ute på gården.

Varje termin har vi praktikanter från gymnasium
och högskola som är med oss som en del av deras
utbildning. Denna denna termin har vi valt att bara
ta in en i taget på grund av restriktioner. Just nu har
vi Plamedie, en 17-årig tjej som läser barn & fritid
på gymnasiet. Hon är en smart och snäll tjej som
alltid har ett positivt leende. Vi uppskattar att hon
hjälper barn med skolstöd och allt hon gör hos oss.

Social media film
Under hösten så har ungdomarna jobbat med en
egen social mediakanal. Dem har intervjuat folk
och grävt lite djupare om hur det är att vara tonåring. Från alla samtal har dem skapat en kort video
om deras känslor och tankar. Videon kommer finnas tillgänglig på våra sociala mediekanaler som
Instagram och Facebook. Visa gärna ert stöd genom att dela klippet.

Glöm inte att vi finns på Instagram och Facebook
där det finns video och flödande information om
aktiviteter och förändringar. Gå också till Rapatacs
hemsida för detaljerat schema eller om ni vill läsa
om verksamheten.
Instagram: rapatacgavle
Facebook: Rapatac Gävle
Hemsida: http://gavle.rapatac.se/
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