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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

I slutet av maj reste en here 4U-grupp från Jensenskolan till Serbien och
staden Kragujevac. Vi i here 4U har etablerat kontakter med stadens
skolor och tillhörande funktioner. Rektor Dragana vid en grundskola ville
gärna få igång ett utbyte med en here 4U-skola i Västerås. Jensenskolan
tackade ja till inbjudan och under några hektiska dagar besökte lärare
och elever Kragujevac. Så här skriver
here 4U-handledaren Katti Chivi om dagarna på plats:
Hej kollegor och föräldrar!
2 intensiva och långa dagar här I kragujevac/Serbien!
I går träffade vi elever och lärare och var på Memorial museum 21 oktober.
Mycket känslor där. En dag med många nya sociala kontakter för eleverna. De
fick umgås, prata och dela erfarenheter.
Idag har vi varit på historisk rundvandring och sedan på stadshuset. Där har vi
träffat utbildningsministern. De hade en välkomstceremoni för oss och vi blev
även intervjuade av tv och tidning. Vi berättade om vårt utbyte, here 4U och
JENSEN. Mycket spännande! På eftermiddagen besökte vi skolan; Natalja Nana
Nedeljković, och där deltog vi på lektioner och våra elever har fått många nya
fans och följare. Alla ville umgås och prata med dem. Vi fick också svara på
frågor om hur skolan fungerar i Sverige.
Nu är vi tillbaka på hotellet och förbereder oss för våra presentationer imorgon.
Så många intryck och upplevelser vi kommer att kunna berätta om. Så imorgon

svenska och serbiska elever/personal vid skolbesöket

Årets toleransutbildning till Krakow och Auschwitz
I slutet av april åkte årets toleransgrupp till Polen på fältresa.
Under tre dagar besökte gruppen historiska viktiga platser som Krakows
ghetto, Oskar Schindler fabriken och de judiska kvarteren. Under en dag
besöktes även koncentrationslägret Auschwitz. I år var det 18 deltagare
med på utbildningen som vi anordnade för 7:e året i rad!
Det är fler och fler som ansöker och vill delta; roligt!
Under årets utbildning har vi jobbat än mer med narrationer/
berättelser kring offer, förövare och vittnen. Övergripande syfte med
utbildningen är att öka elevernas civilkurage och samhällsengagemang.
Sedan några år tillbaka ingår vi i ett nationellt toleransnätverk som
samordnas av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.
Samtidigt som vi utbildar och inspirerar deltagarna, bidrar vi till ett

Årets toleransgrupp framför porten till Oskar Schindlers fabrik.

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
verksamhetschef
nicklas@here4u.se

Tack för att just Du
som medlem stöttar och tror
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