Projektaktiviteter 2022
I lokaler i FUB-Huset, Lillatorpsgatan 10.
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Läxhjälpen
Attention Göteborg vill ge barn och ungdomar med NPF (ca. 10-15 år) möjlighet till ett
tryggt sammanhang att mötas i och stärka upp där det behövs, utanför skolan och
hemmet. Vi tittar på läxor och samtalar om eventuella funderingar och frågor som kan dyka
upp.
Ledare för Läxhjälpen, Julia Stokes och Britta Brus har god insikt i NPF och båda har
tidigare varit med i Attention Göteborgs styrelse och har även egna barn med NPF.
Samtal i Rummet
Samtalsgruppen samlas i soffhörnan över en kaffe och samtalsämnena varierar.
Gruppens moderator är Petter som har många års erfarenhet av just samtal. Miljön är
lugn och behaglig och val av teman styrs inom gruppen.
Åldersmässigt varierat men ändå vuxet och stämningen är på en hög nivå. Två timmar
går fort i trevligt sällskap och efter bara en vecka finns möjligheten att träffas igen.
Ansvarig ledare: Petter (Studieförbundet Vuxenskolan)
Film för Unga
Projektet riktar sig till barn och unga i åldersspannet 8-16 år. Syftet är att projektaktiviteten skall kunna leda till en nyfikenhet för kreativt skapande med digital teknik, skrivintresse samt förståelsen av rollkaraktärer, ljusteknik, ljud och även samarbete i grupp. Oftast
ingår det en del människor i arbetet med att skapa film.
Sist men inte minst så skall det vara roligt och utvecklande för de involverande.
Ledare: Cirkelledare från Studieförbundet Vuxenskolan, Göteborg
Film & Media
Projektaktiviteten är för unga vuxna och vuxna. Vi arbetar med film och fotoproduktion
samt manus, ljus och ljud, redigering och klipp.
Projektaktiviteten pågår i FUB-Huset, Lillatorpsgatan 10.
Under vårterminen kommer vi ta itu med ett nytt filmprojekt som bygger på deltagarnas
egna idéer. Trivs du bäst fram för kameran eller bakom? Det finnas bra möjligheter att få
prova på.
Ansvarig ledare: Egil Aasgaard, Attention Göteborg
Föräldragruppen
Föräldragruppen startar upp i början av 2022. Syftet med Föräldragruppen är främst
mötesmöjligheten, både digitalt och fysiskt, där man kan träffa andra föräldrar och utveckla
erfarenheter.
Det kommer bjudas in representanter från olika professioner för samtal och frågor.
Det kan vara inom områden som skola, arbete och mynfigheter samt områden som man
gemensamt kommer fram till kan vara av intresse inom gruppen utifrån de möjligheter som
är genomförbara. Datum för start kommer publiceras under februari 2022.
Digital träff, onsdagar kl. 18-19
Vi startar upp med digitala träffar, vilket kan vara ett komplement till fysiska träffar,
till exempel ”Samtal i rummet”
Samtalsämnena varierar. Det kan vara dagsaktuella teman, egna intressen eller händelser
inom ett specifikt område. Det finns också möjlighet att samtala om Attention Göteborg och
vad föreningen gör och vad vi har på gång.
Anmälan: kontakt@attentiongbg.se.
Ledare: Egil Aasgaard, Attention Göteborg

