
 
 

NYHETSBREV JUNI 2021 

 

Kull 2021 Oslo  
 
En stor takk til skolene som har bistått med rekruttering av guttene når infomøter og andre 
aktiviteter måtte kanselleres pga covid-19. Vi fikk 78 flotte søknader fordelt på 30 
ungdomsskoler i Oslo. 54 gutter ble invitert til motivasjonssamling i forkant av introcampen 
hvor de fikk hilse på de andre guttene på 
laget og noen av de voksne som skal være 
med på camp. 
 
12. – 13. juni kunne vi ønske velkommen til 
introcamp og vi fikk møte en herlig gjeng 
Oslogutter på Jeløy Folkehøyskole! 
Foreldrene var invitert til foreldremøte på 
Sentralen i Oslo lørdag formiddag.  

 
 
 
 
Det ble en solfylt helg hvor gutta fikk møte alle i 
staben, de fikk en smakebit på hva som skjer i 
lagtiden, gutter og voksne fikk testet seg i sekskamp 
og det ble gjennomført kartlegginger for at den 
enkelte gutt skal få et tilpasset læringsopplegg på 
hovedcampen. Det ble selvfølgelig også tid til sosialt 
samvær og iskrem. 
 

Vi gleder oss veldig til å se igjen guttene på hovedcamp 20. juli – 1. august! 

 



 
 

Kull 2021 Vestland 
 
Etter informasjonsmøte for gutter og foreldre 18. mai i Bergen, fikk vi 49 søknader fra gutter 
som ønsket plass! Guttene kommer fra kommunene Alver, Bergen og Bjørnafjorden. 
 

Det er dessverre ikke plass til alle og vi inviterte 40 gutter til motivasjonssamling i 
begynnelsen av juni. Det ble hyggelige møter med mat og drikke, bli-kjent-leker og litt 
inspirerende informasjon om hva som venter dem.  
 
Staben i Vestland er på plass 
og møtes 20. – 22. august for å 
forberede høsten camp.  
 
Guttene skal på introcamp på 
Sætervika Ungdomssenter  
11. – 12 september for å bli 
kjent med staben og 
hverandre. I løpet av de to 
dagene er planen å skape 
trygghet, bli kjent og kartlegge 
guttenes lese-, skrive- og 
regneferdigheter for å kunne 
skreddersy et individuelt undervisningsopplegg for hver enkelt gutt.  
Hovedcampen blir på samme sted 3. - 14. oktober.  
 
 

Status kull 2020 Oslo og Vestland  

Oppfølgingen av kull 2020 Oslo og Vestland har dessverre ikke gått som planlagt pga 
koronarestriksjoner. Mentorsentrene har for det meste vært stengt og guttene har blitt fulgt 
opp via SoMe og personlige samtaler. Men, vi rakk akkurat å gjennomføre lagvis 
sommeravslutning i Oslo, og i Vestland ble det sommerfest med hele kullet på Sætervika 
Ungdomssenter 9. juni.  



 
 

Guttas Campus konferanse 27. september 2021  
 
Vi arrangerer vår første konferanse! «Gutter på randen - av klasserommet» setter søkelyset 
på at for mange gutter ikke fullfører videregående skole med de konsekvensene det har for 
den enkelte og for samfunnet. Vi ønsker å belyse situasjonen fra ulike synsvinkler samtidig 
som vi presenterer noen idéer til hvordan vi kan møte denne utfordringen. Vi er svært glade 
for at H.K.H. Kronprins Haakon støtter initiativet og har takket ja til å åpne konferansen. 
 

 
 

Vi håper dere kan bidra med å informere om konferansen i deres nettverk. Program og mer 
informasjon finner dere her: www.guttascampus.no/konferanse-2021/ 
 
 

Andre prosjekter 
 
I samarbeid med UiT og Harstad kommune er vi nå godt på vei til å starte Guttas Campus i 
Nord Norge i 2022. 
 
Vi starter også et pilotprosjekt med skolene Lofsrud og Granstagen i Oslo til høsten der de vil 
prøve ut vårt arbeid med karakterstyrker på hele skolen. 
 

Foreldreveiledning 
 
I høst tilbyr vi foreldre både i Oslo og Vestland å delta i et velutprøvd 
foreldreveiledningsprogram - International Child Development Program, ICDP. Programmet 
går over åtte kvelder med plass til 8 – 10 foreldre i hver gruppe. 
 
 
 
 

http://www.guttascampus.no/konferanse-2021/


 
 

Ny samarbeidspartner 
 
Vi er glade for å kunne ønske KIWI velkommen som 
samarbeidspartner. KIWI skal bidra med økonomisk støtte, 
gi guttene yrkesorientering og mulighet til å søke fritidsjobb.  
 
 

 
 

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer! 

 
 

 
Guttas Campus, c/o Sentralen, PB 183, 0102 Oslo, www.guttascampus.no 

Tusen takk til våre samarbeidspartnere!
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