GÖTEBORG

Planerad uppstart av medlemsaktiviteter
Hösten 2021
Så fort restriktionerna kring pandemin tillåter det så kommer vi starta upp igen de aktiviteter som
pausades på grund av pandemin. Vi tänker oss en möjlig uppstart strax efter semestern. Enligt plan fortsätter
dessa under verksamhetsåret 2022 och framåt.
Alla medlemsaktiviteter kommer bedrivas i FUB Huset.
FILM & Media
Denna medlemsaktivitetsgrupp är för vuxna med huvudinriktning på film och fotoproduktion samt manus, ljus och ljud.
Allt vad som krävs för att producera film. Aktiviteten har varit igång tillräckligt länge för att vi kan se en stabilitet och en
utvecklingspotential som bygger på deltagande och intresse.
Ansvarig: Egil Aasgaard, Attention Göteborg
Film för UNGA
Denna aktivitetsgrupp nystartas men bygger på det exceptionella intresse och engagemang innan nedstängningen i
samband med corona-pandemin. Det visade sig direkt, att de äldre kände en viss skillnad i ambitioner och annat
kopplat till detta så de valde att pausa då det öppnades för att dela gruppen i olika åldersspann.
Således bildas även FILM för UNGA som en utveckling av befintlig verksamhet. Vi har fått en gåvosumma med önskan
om att bidra till just Film för UNGA.
Ansvarig: Egil Aasgaard, Attention Göteborg/cirkelledare, Studieförbundet Vuxenskolan
Samtal i RUMMET
Denna aktivitetsgrupp pausades också i samband med pandemin. Gruppen visade sig attrahera ett antal som återkom
på träffarna och det finns en utvecklingspotential i gruppkonceptet. Denna aktivitet kommer återstarta med cirkelledare
från Studieförbundet Vuxenskolan, precis så som det fungerade innan nedstängningen.
Ansvarig: Cirkelledare, Studieförbundet Vuxenskolan
Attention ”Läxan”
Läxhjälpen är till för dig som önskar lite extra stöd med skolarbetet. Det är Ulla Hellman från SV som håller i Läxhjälpen.
Man kan läsa mer om Läxhjälpen HÄR.
Läxhjälpen startade digitalt och kommer genomföras digitalt tills restriktionerna kring pandemin lättar. Därefter kommer
det vara fysiska läxhjälpsträffar i FUB Huset. Här är det också Ulla Hellman från SV som kommer hålla i erbjudandet.
Ansvarig: Ulla Hellman, Studieförbundet Vuxenskolan
Uppstarten av Attention Göteborgs Medlemsaktiviteter styrs av myndigheternas rekommendationer
gällande corona vid fysiska möten, sammankomster och aktiviteter.
För frågor kring Medlemsaktiviteterna, kontakta Egil Aasgaard; 031-131900 - kontakt@attentiongbg.se
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