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Den 7:e maj besökte Worldschildrensprizes´ internationella
delegation Bjurhovdaskolan.
Skolans here 4U-juniorgrupp stod som värdar. Delegationen valde att
besöka skolan utifrån dess aktiva arbete med värdegrundsarbetet och
engagemanget i Worldschildrensprize..

Syftet med news 4U är att
på ett enkelt sätt
presentera here 4 U:s
verksamhet; vad som är
på gång, vad vi gjort och
hur det gick.
Vi räknar med att skicka ut
4-6 brev/år.
Allt via mailen...

think green!

Läs gärna mer om here 4U
på www.here4u.se
Gilla oss på

Så här beskriver organisationen sig själv;
“Our vision is a world where the rights of the child are universally
respected and where each child in every new generation is educated and
empowered as changemakers, demanding respect for equality, the rights of
the child and democracy.”

Med på besöket var engagerade ungdomar och vuxna från olika
delar i världen som Indien, Israel, Burundi och Sydafrika.
Elever på skolan pratade med besökarna, som I sin tur berättade om sina
liv och varför de engagerar sig kring frågor som demokrati, mänskliga
rättigheter och mobbning.
En mycket givande dag. Grattis Bjurhovdaskolan och dess here 4U-grupp!

Utbyte med lek och glädje!

Prideparaden och here 4U på Cityfestivalen!
Lördag 29/6 kommer here 4U föreningen att gå med
i Västerås Prideparad :-)
Vill du vara med?
Vi samlas i vår lokal på Vasagatan 22 från kl.11.30 för fika och häng.
Anmäl dig till therese@here4U.se

Även den som inte är medlem i here 4U ännu kan delta.
Medlemskap löses på plats!
De 15 första anmälda får en here 4U t-shirt med regnbågstryck...
Hoppas vi ses!

Om det är något du vill ska belysas i
detta medlemsblad, om du har några
frågor eller om du vill ha mer
information, kontakta:

Nicklas Wennersten

Tack för att just Du
som medlem stöttar och tror

www.here4u.se

på here 4U!

verksamhetschef
nicklas@here4u.se

bringing young people forward!

