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Demokratiprojektet

Mentorprogrammet

Denna höst har vi startat på detta projekt. Vi har
jobbat på att få fram demokratiambassadörer bland
ungdomarna som gått på utbildningar och haft aktiviteter runt temat demokrati. Det har varit väldigt
bra och utvecklande för både deltagare och ledare. Under hösten var gruppen på Gävle Stadshus
och träffade Jörgen Edsvik från kommunstyrelsen.
Demokratigruppen fick lära sig hur man gör för att
driva en stad och hur man kan vara och påverka
förändringar.

Under hösten har vi börjat med något som kallas
mentorprogrammet. Det innebär att varje ledare har
en specifik grupp med barn som de är mentor åt.
Detta innebär att varje deltagare kommer få vända
sig till sin mentor för att diskutera om allt från aktiviteter, skola och saker som berör barnets vardag.
Att prata med deltagarens mentor gäller även när
föräldrar vill prata med ledare på Rapatac. De aktuella mentorerna i Rapatac Gävle är Patrik, Evelyn
och Davide. Kontakta gärna receptionen för att få
info om vem som är ert barns mentor.

Volontärer
Som varje år så kommer det nya volontärer genom
vårt samarbete med EVS. Vanligtvis är de på plats
från början av redan slutet av sommaren, men nu
har de kommit lite efter varandra. Dock har de alla
varit på plats under hösten och dessa talangfulla
volontärer kommer också vara med barnen under
våren. Anna från Tyskland, Filippa från Portugal
och Viktor från Ryssland ser fram emot att fortsätta
jobba med deltagarna.
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Bile
Han är en praktikant från Praktiska gymnasiet som
har varit med oss under året på måndagar och tisdagar som en del av hans utbildning. Bile kommer
att fortsätta under våren hos oss. Han gör att bra
arbete med barnen och vi uppskattar hans förmåga
att vara flexibel genom att hoppa in och hjälpa till i
olika aktiviteter.

Höstlovet
Höstlovet var kul med flera olika turneringar. Deltagandet var högt och bra under tiden med lättare
restriktioner. Vi hade även några utflykter till Leklandet och Dome. Flera typer av pyssel aktiviteter
fanns och vi avslutade veckan med Halloweendisco. Eftersom det var Halloween så var det skräcktema.

Julavslutning
Som varje år så har vi en julavslutning och lite fest.
Denna jul var väldigt speciell då vi hade en jultomte
som delade ut väldigt fina presenter till alla barnen.
Vi bjöd på fika, dans, lekar och uppträdande. Flera
deltagare fick diplom för läxor, läsning och beteende. Ett stort tack till Jones Engineering som fixade
presenter till alla deltagare. Jones Engineering ska
även renovera och bygga vårt nya häftiga teknik
och datarum.
Glöm inte att vi finns på Instagram och Facebook Gå också till Rapatacs hemsida
för detaljerat schema eller om ni vill läsa mer om verksamheten.
Instagram: rapatacgavle		

Facebook: Rapatac Gävle

Youtube: Rapatac
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