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Vecka 5 var veckan då fokus riktades på förintelsen. Den 27 januari är
dagen då de allierade befriade förintelselägret Auschwitz. Runtom i
världen högtidlighålls händelsen. De senaste åren har den 27:e vuxit till
att omfatta hela veckan i toleransens tecken.
I år medverkade here 4U vid många aktiviteter;
Hawa och Klara från förra årets toleransutbildning höll tal vid invigningen
i domkyrkan, ihop med biskopen, den judiska föreningen och andra.

Syftet med news 4U är att
på ett enkelt sätt
presentera here 4U: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

Under en av eftermiddagarna berättade vi om vår toleransutbildning för
allmänheten. Både STV och Västerås Tidning uppmärksammade detta :-)
En av kvällarna var vi med vid filmvisningen av ”Jimmie” på Elektra,
Efter filmen höll vi i diskussion med besökarna.
Vi visade även filmen ”Pojken med randig pyjamas” på Råbycentrum med
elever från Fredriksbergsskolan samt allmänhet.
Även här höll vi i efterprat.
Veckan är mycket viktig utifrån ett toleransperspektiv. Vi hedrar de
mördade, och berättar om sätt att förebygga så att något liknande aldrig
mer ska ske. Vi känner allmänhetens och de ungas engagemang!

Gilla oss på

Hawa och Klara i domkyrkan vid invigningen

Utvecklingsteamet
here 4U har ett utvecklingsteam sedan snart 10 år tillbaka. Vad är då detta?
here 4U finns på många skolor och engagerar många, både skolledare, elever och
personal. Ett mycket viktigt värdegrundsarbete pågår varje dag, året runt, och detta är
bland annat mycket tack vare de vuxna på skolorna
som vill agera handledare till eleverna.
Handledarnas kunskaper är stora och deras erfarenheter måste tas tillvara. Just därför
startade vi på here 4U-kontoret ett team med syfte att berika verksamheten i stort.
Teamet har sedan start utökats med de vi kallar sakkunniga, som t.ex. representanter
från Brottsofferjouren och Västerås egna Barnombud. Ett exempel på deras senaste
insats är den planerade utbildning vi startar till hösten under namnet;
”Från barnperspektiv till barnrättsperspektiv”.
Teamet har bidragit med tankar, kunskaper och idéer.
Vi har stor nytta av teamet, och är tacksamma för deras engagemang!
Och det är roligare när man jobbar tillsammans :-)

Delar av utvecklingsteamet

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!
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bringing young people forward!

