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Ny utmärkelse!!
Under hösten startades en ny utbildning i
here 4 U: regi; Toleransutbildningen.
Medlemmar från alla våra here 4 U-skolor kunde
söka utbildningen.
Detta är det tredje medlemsbrevet som here 4 U
skickar ut. Målsättningen
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!

10 medlemmar antogs efter godkännande av
rektor, handledare, historielärare och klassföreståndare. Hårda krav med andra ord ;-)
Omfattningen är 105 timmar och en fältresa till
Krakow och Auschwitz ingår.
Ryktet om utbildningen spred sig och here 4 U
erhöll 2:a pris i proAros innovationstävling 2012.
Kul tycker vi!
Mer om utbildningen framöver...
Diplom och presentkort

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

Stolta deltagare i here 4 U:s toleransutbildning 2012-2013

Here 4 U och evidens...!
All framgångsrik verksamhet måste kunna påvisa någon typ av evidens.
Vi måste veta om det vi gör är bra och har önskad effekt. Som en följd av
detta har vi i here 4 U varit noga med att ständigt låta utvärdera det vi gör. I
skrivande stund har åtta utvärderingar om here 4 U skrivits. Ni finner alla på
www.here4u.se.
Samtliga utvärderingar visar på positiva resultat. Vi kan alltså säga att
here 4 U gör ett bra arbete för barn och ungdomar i Västerås!

En av utvärderingarna...
”Slutsatser från studien visade att förebyggande insatser som Here 4 U kunde
fylla ett behov för ungdomar i skolan både på kort sikt och på lång sikt.
Det förbättrade inte bara trivseln och känslan av delaktighet i skolan
utan kunde även bidra till förankring i samhället genom socialt engagerat beteende vilket kunde leda till ökad hälsa hos ungdomar.”

Om det är något speciellt du vill
ska belysas i detta medlemssblad,
om du har några frågor eller om
du vill ha mer information om
föreningen, kontakta:
ordförande
Therese Ankréus tel.070-7672308
therese@here4u.se
kassör
Nicklas Wennersten tel.021-20402
nicklas@here4u.se

Here 4 U
making a difference!

Tack för att just Du
som medlem stöttar och tror
på here 4 U!

www.here4u.se
bringing young people forward!

