news 4 U!
Kan man göra något åt mobbning?...
Varje dag är det många elever som går med magknip till skolan.
mars 2015

”Det känns inte bra, och något jobbigt kommer att ske under dagen...”
Så här känner en del elever. Vi vet att ibland så många som 14 % av eleverna på
en skola känner sig mobbade under sin skoltid.
Det har forskats framförallt i USA och Norden kring frågor om mobbning. Det finns
en del program som skolor kan jobba utifrån för att försöka minska mobbningen.

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.
Allt via mailen:
think green!

I en undersökning som skolverket gjorde 2011 visar det sig att programmen i sig
inte är tillräckliga. Det behövs något mer. Vi i here 4 U är måna om att följa
forskningen och om att pröva nytt och det som verkar fungera. Som ett led i detta
ordnar vi en dag för intresserade om just mobbning.
Den 18 maj föreläser Jessica Schmidt om ett lösningsfokuserat
antimobbningsprogram, utifrån sina erfarenheter som skolkurator i Rosengård/
Malmö. Dagen arrangeras ihop med IDA-enheten/Västerås stad.
Anmälan sker enligt nedanstående inbjudan. Ta chansen att lära dig mer!

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

Utdrag från verksamhetsberättelsen 2014
-Killjoursteamet har under året haft 49 stycken enskilda samtal, en fantastisk utveckling
där vi märker att behovet av samtalsstöd är stort. Det är till allra största del killar som
sökt upp Killjouren, men även tjejer har vänt sig till oss för samtalsstöd.
-Antalet medlemmar uppgick vid verksamhetsårets utgång till 99 st. En ökning med det
dubbla från förra 2013!
-Volontärerna, som i vår förening heter brotherhood och sisterhood, har utbildats kontinuerligt under året vid sju olika tillfällen. Utbildningen har handlat om; barnkonventionen,
socialtjänstlagen, risk och skyddsfaktorer, polisanmälan, etik och moral, positiv feedback,
samarbetsövningar och lösningsfokuserat arbetsätt och kunskap runt allt det stöd som går
att få inom Västerås Stad. Volontärsgruppen är ca 20 st. aktiva ungdomar i åldern 18-25.
brotherhood och sisterhood har under året bland annat;

Arrangerat en fotbollsturnering för högstadieungdomar under Påsklovet. Detta blev en stor
succé med över 70 deltagare och den kommer att arrangeras 2015 igen.
Varit med och arbetat under Ljusmanifestationen som arrangerades i Västerås City i november och de kommer att deltaga även 2015.
Brotherhoodare medverkade på två skolveckor som samarbetspartners i ”Det handlar om
Kärlek” projektet. De utgick då som ideella representanter för Killjouren i syfte att marknadsföra verksamheten…

...läs gärna mer ur verksamhetsberättelsen
som ni finner på
www.here4u.se
under föreningsfliken/styrelse.

Om det är något 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

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

www.here4u.se

therese@here4u.se

bringing young people forward!

