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Guttas Campus
Nyhetsbrev til gutta, foreldre, mentorer og medspillere

GODT NYTT ÅR!
Avslutning 17. desember 2018
Det var virkelig kjekt å se gutta, mentorene og staben igjen. Det tok ikke lang
tid før camp-følelsen var tilbake! Vi startet med et par runder bowling før vi
gikk til Clarion Bastion som
serverte flott middag, og som stilte
lokaler til disposisjon. Clarion
Bastion og Clarion Folketeateret
har også «adoptert» hver sitt lag
slik at senere samlinger skjer på
hotellene.

Gavesjekk

Christine Kausland
ble månedens
selger på the Hub i
oktober og premien
på kr 16.705 ga hun
til Guttas Campus!

Etter middag tok Marco og Emad
med sine lag, og guttene fikk
oppgaver med sine mentorer om blant annet status på sine mål. Kvelden ble
avsluttet med et godt og kontruktivt møte med mentorene.
Ny avtale med
Clarion

Clarion har vært
med oss fra starten
og vi setter stor pris
på at de blir med
oss videre.

Varm velkomst
hos Clarion
Bastion!
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GUTTAS CAMPUS 2019 ER I BOKS!
Vi er veldig takknemlig for støtten vi har fått fra Kavlifondet på kr 1,5 mill og at Stiftelsen
Scheibler blir med oss videre og igjen støtter oss med kr 0,5 mill! Guttas Campus vant også
anbudet til Oslo kommune om læringsleir for gutter på kr 1,670 mill med kontrakt på inntil 5 år.
Vi mangler ca. 1 mill for å være fullfinanisert og har allerede sendt søknad til Bergesenstiftelsen,
NAV og Bufdir om midler til Guttas Campus. Vi vil også søke Sparebankstiftelsen som har
søknadsfrist 01.02.19

Mentorordning 2019
Vi ønsker å gjøre mentorordningen enda bedre og gjør justeringer underveis etter gode innspill fra
både mentorer og foreldre. Vi fortsetter som tidligere med:
•Mentorer møter guttene minimum to ganger i

måneden og har kontakt på telefon, sms, m.m.
•Laglederne ringer mentor en gang per måned for å

følge opp
•Mentorene kan ringe lagleder og/eller Magne og

Omar ved behov
•Guttas Campus arrangerer to fellesmøter for

mentorene per semester, hvorav en fagdag
I tillegg utvider vi tilbudet med:
• Fellesaktiviteter i regi av Guttas Campus (frivillig)
• Undervisning i matte før eksamen (frivillig)
• Møte mellom kontaktlærer, gutt og mentor (frivillig). Kontaktlærer tar initiativ til møtet.
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Møteplan våren 2019
Vi sender ut mer informasjon med sted og agenda i god tid før alle aktiviteter!
6.februar

Kl 17.45 - 21.00 Mentormøte

7.februar

Kl 17.45 - 20.30 Foreldremøte «Den krevende foreldrerollen»

10.februar Kl 16.30 - 20.30 Samling for Alfa og Bravo, mentorer er velkommen!
11.mars

Kl 18.00 - 20.00 Informasjonsmøte for neste kull 2019 på Sentralen

13.mars

Kl 16.00 - 18.00 Mattehjelp med Leif og Hanan

20.mars

Kl 16.00 - 18.00 Mattehjelp med Leif og Hanan

7.april

Kl 17.45 - 20.30 Foreldremøte «Den krevende foreldrerollen»

8.april

Kl 17.30 - 21.00 Omvisning og yrkesorientering på Clarion Hotel the Hub

11.mai

Kl 11.00 - 17.30 Seminar for mentorer og staben

14.mai

Kl 16.00 - 18.00 Mattehjelp med Leif og Dion

16.juni

Kl 17.00

Sommeravslutning for gutta, mentorer, foreldre og staben

Ord for dagen
(fra årsavslutningen)
Magne Raundalen
Kjære våre helter!
Først vil jeg snakke til dere som lot sommerferie
være sommerferie og i stedet sjekket inn på to
helvetesuker på Guttas Campus på Hadeland
Folkehøgskole fra 23. juni til 6. juli 2018.

vi hører om feige, treige, dumme, seige
ungdommer i vikingenes eget hjemland.

Med beinharde økter i matte, lesning og
skrivning for å bygge bro til den tøffe
utdannings-maraton som ligger foran. Dere er
ikke bare helter, dere burde kåres til ÅRETS
DYNAMITT i 2018. Fordi dere sprengte vekk alt

For hva skrev han ikke den berømte professor og
lege Per Fugelli som modig lot hele Norge følge
ham til sin siste levedag – han sa:
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«Hva kommer det av at den norske viking er i
ferd med å bli et bløtdyr som klager og krever, i
stedet for å smile og krige?»

dere var så fantastiske, å starte med en ny
Guttas Campus 2019.
Det vi tenkte, og det vi håpet på, og det vi
tenker på og håper på når det gjelder dere, er at
Guttas Campus, de uvirkelige og magiske
sommerdagene på Hadeland, skulle bli et
VENDEPUNKT – A TURNING POINT som det
heter på engelsk.

Dere var vikinger på Hadeland, som smilte og
kriget. Med pil og bue. Og dere hadde 7
treffsikre piler, merket karaktertrekkene.

SELVKONTROLL
ENGASJEMENT

Dere skulle ta en NEW TURN fordi dere skjønte
at dere var verdifulle, fordi dere opplevde ny
læring og mestring, fordi så mange gikk
gjennom mattemuren med et brak, fordi dere
fikk fantastiske arbeidsvaner, og savnet ikke
mobilen, fordi dere fikk nye venner, fordi dere
ble så godt likt, dere var en del av flokken, fordi
dere skjønte at ungdomshjernen er hjernens
glansperiode, akkurat nå blir den 35% raskere,
og sammenlignet med dere blir min og Omars
hjerner praktisk talt åndssvake!

VILJESTYRKE
SOSIAL KOMPETANSE
TAKKNEMLIGHET
OPTIMISME
NYSGJERRIGHET
Gå aldri inn skoleporten uten pil og bue!
Da vi laget Guttas Campus, planla vi altså å
invitere hele 30 blant 15-år gamle gutter til en
slaveleir midt i sommerferien. Da var vi klar
over at det kunne mislykkes. Mislykkes både
fordi det ikke ble noe greit og fordi
læringsutbyttet ble heller magert. Og videre
mislykket fordi et godt resultat ikke ville vare
ved når skolehverdagen startet igjen i august.

Dette var drømmen vår, og så var det dere som
skulle realisere den sammen med de nye
mentorene og de gamle lærerne.

Da vil jeg ønske godt nytt år til min andre
heltegruppe, mentorene som sa ja til å følge
Norges Framtid 1 ½ år framover på tokt, med
støtte og oppmuntring uten betaling. Stort
hjerte, gode hoder og skikkelig vikingblod i
årene!

• Du er og var mer enn god nok

Det er ikke lett, men la meg si til hver enkelt av
dere:
• Det er ikke du som er problemet

• Det er problemene som er problemet
• Og de kan vi sammen gjøre noe med!

Tre nyttårshilsener til: Takk til vidunderlige
Clarion som stilte sine Viking-skip til rådighet,
en spesiell takk til Eivind Astrup som våget å
satse mye penger på Guttas Campus, han
fortjener nok tittelen Høvding, og aller, aller sist
varm takk og godt nytt år til foreldrene deres
som skal lose de nye guttene på den lange
ferden. GODT NYTT ÅR!

Og selvsagt vil jeg og dere ønske staben
velkommen. Dream team som vi kalte dem, med
Omar i spissen. Her er de. Venner for livet.
Da må jeg litt tilbake til dere Gutta på Campus.
Dere har lært oss så mye, og vi kunne sannelig
trenge dere som hjelpelærere når vi våger, fordi
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ØVRES SLOTTSGATE 3, 0157 OSLO, TLF: 940 90 288
POST@GUTTASCAMPUS.NO
WWW.GUTTASCAMPUS.NO
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