Nyhetsbrev juni 2022
Vi er i gang med vår første læringscamp i Nord-Norge!
Med god hjelp fra skolene, fikk vi hele 39
søknader til 29 plasser på Guttas Campus
kull 2022 Nord-Norge. 33 gutter fikk tilbud
om plass, og 30 tøffe gutter møtte på
læringscampen 20. juni på Grøtavær
Leirskole.
Guttene er godt i gang med to spennende
uker med tilpasset læring, arbeid med
karakterstyrker, masse aktiviteter og
sosialt samvær. I løpet av campen er
samarbeidspartnere og kontaktlærere
invitert på besøksdag hvor de får innblikk i
livet på camp, hvordan vi jobber med fagene og ikke minst få deltatt på seks-kamp med
guttene og staben. Vår samarbeidspartner Kiwi Norge står får grillfesten etterpå!
Etter sommeren skal guttene følges opp på mentorsenter i Harstad eller Narvik. Foreldrene
vil få tilbud om temakvelder og det blir overleveringsmøte med skolene.

Kull 2022 Oslo
11. – 12. juni var det introcamp for guttene i
Oslo på Jeløy Folkehøyskole. Kull 2022 er det
femte kullet i Oslo! 68 gutter søkte om plass på
årets camp, og 52 gutter har fått tilbud om
plass til å være med på læringscampen. Vi
gleder oss til å møte guttene igjen mot slutten
av sommerferien 25. juni – 6. august.

Kull 2022 Vestland
Vi fikk rekordmange søknader til årets camp i Vestland; 52 søknader til 35 plasser. For å få
med flest mulig, har 38 gutter fått tilbud om plass. Vi har hatt motivasjonssamlinger før
sommeren for å bli kjent med guttene, og vi møtes igjen på introcamp i september. Selve
læringscampen på Sætervika ungdomssenter er i begynnelsen av oktober.

Mentorsenter Oslo og Vestland kull 2021
Fjorårets kull har blitt fulgt opp på
mentorsenter annen hver uke gjennom hele
vårsemesteret. Det har vært godt oppmøte
gjennom hele perioden. I Oslo fikk 13 gutter
anledning til å søke på sommerjobber hos
Clarion-hotellene, og alle 13 fikk jobb!
Vi avsluttet med sommerfest hos vår
samarbeidspartner Brasilia i både Oslo og
Bergen til stor glede for alle.

Skolesamarbeid
Det er flere skoler som er interessert i å vite mer om hvordan vi jobber med
karakterstyrkene, og vi har tilbudt dem et undervisningsopplegg om karakterstyrker. Dette
inkluderer kick-off samling for både lærere og elever, moduler for hver karakterstyrke,
konseptplakater med mer. Vi har inngått avtale med fire skoler i Oslo og en skole i Bergen.

Guttas Campus-konferanse 2023
Mer informasjon om program sendes ut i løpet av høsten, men hold av dato allerede nå!
• 13. februar 2023 i Oslo
• 17. februar 2023 i Bergen

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Fra campen i Nord-Norge

Tusen takk til våre samarbeidspartnere!
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