news 4 U!
Utbildning och föreläsning om maktlekar
februari 2013
Under senhösten erbjöd here 4 U-handledare och lärare på skolor en föreläsning kring
maktlekar.
Maktlekar har vi alla varit utsatta för; i skolan, på fritiden eller kanske senare i livet på ett
arbete.
Syftet med news 4 U 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.

Varje dag finns det elever som far illa av maktlekar som pågår på någon skolgård i Västerås.
Det kan handla om fysiska bestraffningar och kränkande ord. Alla kan göra något åt detta.
Det gäller att lära sig uppfatta tecken.
here 4 U junior hade nyligen en utbildning kring maktlekar. Junior finns på 17 skolor och gör
sitt bästa för att öka tryggheten och minska mobbningen och förekomsten av maktlekar.

Allt via mailen:
think green!

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

here 4 U junior lär sig om maktlekar tillsammans med Västerås barnombud Sara Holm Stålhand

Here 4 U startar en killjour!
Många ungdomar behöver någon att prata med. Det kan handla om oro för
framtiden, hopplöshet, att man är vilse eller att ens föräldrar dricker för mycket.
Det finns många tjejjourer över hela Sverige. Men knappt någon för killar.
Vi i here 4 U vet att killar också behöver extra stöd till och från. Därför sökte vi
och fick medel beviljade av Västerås Stad för att starta en killjour under 2013.
Vi har precis funnit en central lokal och börjat prata med samverkanspartners.
Mer om killjouren framöver. Till början av maj planerar vi en officiell invigning
där ni som medlemmar/sponsorer kommer att bli inbjudna :-)

Skiss över den framtida föreningslokalen med killjour.
Belägen på Vasagatan mitt emot Igorentréen.

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!

