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Sommar-Bokklubb
Vi ser ofta att barn tappar läsningen en del under
sommarlovet, även om de läser spontant under
sommaren på Rapatac så räcker det inte då skolan
är stängd. Ville vi ta det till nästa nivå och skapa
en bokklubb för sommaren. Alla fick egna pärmar,
struktur och läsmål de skulle nå under sommaren.
Delvis handlade det om lästävling där 3 deltagare fick priser under slutet av sommaren. Det var
en succé! Fler barn som hade svårt innan började
tycka att det kul att läsa och började komma in i
böckernas historier. Vi är stolta över att kunnat genomföra sommarläsningen på ett sånt utvecklande
roligt sätt.

Intervju med vår första volontär i år
Hej! My name is Filipa, I´m 24 years old and come
from Lisbon, Portugal. My native language is Portuguese, but I can also speak English and Spanish.
I´m going to be in Rapatac for 11 months and do
crafts, pyssel, yoga and cooking. Through this volunteer job i´m looking forward to giving new experiences to the kids and learn from them. I enjoy
Gävle very much, the diversity of people, the beautiful river and canals. I also want to see different
parts of Sweden. This country is amazing! I´m very
happy to be here!

Öppettider för hösterminen 2021
Hösterminen är i full gång och vi ser fram emot en
mer öppen termin med mindre restriktioner i samhället. Under den här terminen kommer vi att ha
följande öppettider för barn och ungdomar:
14:00 - 17:00 Lågstadiet
14:00 - 19:00 Mellanstadiet
14:00 - 20:00 Högstadiet & gymnasiet
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Utställning Länsmuseet Gävleborg
I samarbete med Gävleborgs Länsmuseum så hade
Rapatac en utställning i museet under 30 dagar.
Barnen och ungdomarna fick ställa ut sin konst. Det
var delvis tavlorna vi skapade tillsammans under
kulturdagen med temat gemenskap. Det var också tavlor och dukar som deltagarna skapade under
terminen som avspeglar deras tankar och känslor.
Vår ”Social Media” grupp i Rapatac som består av
ungdomar hade även skapat en video som hette
”Tretton”, där de förmedlar sina känslor om att vara
tonåring. Den videon gick hela tiden på en skärm i
utställningen.

Rapatac Camp
Rapatac Camp fortsätter regelbundet varje år som
vanligt. Deltagarna fick testa på Lego Education,
Basket, Läsning, Fotboll. Detta år varade dock Rapatac Camp under fem dagar istället för fyra dagar
där vi då befann oss en dag på Gävle Strand. Det
var väldigt lyckat, det kom mycket barn och ungdomar som var nyfikna och hade möjlighet att prova
på några av våra aktiviteter som sker hos oss..

Demokratiprojekt
I år, 2021, så firar demokratin och rösträtten i Sverige 100 år, och Rapatac har demokrati på agendan i
ett nytt projekt. Mer spännande information om detta kommer inom kort.
Glöm inte att vi finns på Instagram och Facebook
Gå också till Rapatacs hemsida för detaljerat schema eller om ni vill läsa om verksamheten.
Instagram: rapatacgavle		

Facebook: Rapatac Gävle

Youtube: Rapatac

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

