
Infomøter Guttas Campus 2019 
7. februar var det informasjonsmøte om Guttas Campus 2019 for ungdomsskolene i Oslo kommune. 
Ca 30 skoler var tilstede og de fikk høre mer om blant annet karaktertrekkene, undervisningsopplegg, 
laglederrollen og ikke minst fra to av guttene selv: Abdimalik og Emil fortalte om sine opplevelser fra 
læringscampen 2018. 

Skolene gjorde deretter en god jobb med 
å informere aktuelle kandidater om 
tilbudet og vi kunne ønske så mange 
som 90 gutter og 120 foreldre/foresatte 
velkommen på infomøte 11.mars!  

 

Guttene fikk hilse på alle i staben, de fikk høre om mer om hva de kan 
forvente av læring og mestring, og om hva som forventes av dem.  

Det ble tid å teste en typisk power break øvelse mens foreldre/
foresatte fikk mer informasjon. Takk til Magomed og Muhammed som 
fortalte om sine opplevelser fra 2018. 

Søknadsfristen for Guttas Campus 2019 er 25.mars og vi gleder oss til 
å bli kjent med 50 nye gutter! 
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Aktiviteter våren 2019 
Vi sender ut invitasjon med mer informasjon i forkant av hver aktivitet, men hold gjerne av datoene 
allerede nå! 

Mattekveld 13.mars hos Kikora med Hanan og Dion 
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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 - 20.30 Omvisning og yrkesorientering på Clarion Hotel the Hub

14.mai Kl 16.00 - 18.00 Mattehjelp med Leif og Dion

15.juni Kl 11.00 - 17.00 Fagdag for nye og gamle mentorer, med påfølgende felles 
aktivitet og middag

16.juni Kl 17.00 Sommeravslutning for 2018-kullet



Mentorkveld 13.mars 
Vi ønsket å et gjøre litt ekstra stas på våre fantastiske, frivillige mentorer og inviterte til mentorkveld 
med minigolf og middag. Som en liten overraskelse kom ordfører Marianne Borgen innom for å takke 
mentorene for jobben de gjør. Hun snakket om betydningen av at ungdom blir sett av en trygg voksen 
som vil dem vel, og takket for frivilligheten til mentorene som gjør en stor innsats til samfunnets 
beste. Det ble også tid til Magnes Ord for dagen til mentorene under middagen. 

Denne flotte gjengen bidrar til å løfte 
påvirkningskraften til Guttas Campus mange hakk. 
Tusen takk for at dere stiller opp! 
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VIL DU BLI MENTOR?  
Vil du støtte og motivere en gutt gjennom 10.klasse og over i videregående, eller 

kjenner du noen du tror kan egne seg som mentor?  

Send oss en melding til mentor@guttascampus.no 



Staben for Guttas Campus 2019 er på plass! 

Bak fra venstre: Per, Sjur, Francois, Moody 

Thea, Dion, Haidar, Leif, Marco, Emad 

Karim, Omar, Christina 

Jonas, Magne, Per Øyvind 

(Hanan og Mahsa var ikke tilstede da bildet ble tatt) 
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FINANSIERING AV GUTTAS CAMPUS  
Vi er veldig takknemlig for at Bergersenstiftelsen blir med oss videre og igjen støtter oss med                   

kr 500.000!  Enda en gledelig nyhet er at NAV har gitt oss tilskudd på 1 mill kr pr år i 3 år! 



En stor takk til våre samarbeidspartnere! 
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