Välkommen till Framtidsklubben GRO!
Här följer lite information om framtidsklubben som kan vara bra att känna till för deltagare
och vårdnadshavare.

Vi som leder onsdagsgrupperna på GRO heter Elin, Maria och Sofia. Om man vill komma i kontakt
med oss så kan man skicka ett mejl till sofia.ostblom@cemus.uu.se.

GRO-träffarna äger rum ungefär varannan onsdag kl 18.15- 19.45. På grund av lovveckor och andra
bokningar så är det inte rakt av varannan. Håll därför koll på schemat för att undvika att komma på
fel dag.
Vi håller till i kollaboratoriet Östra Ågatan 19. Gå in genom porten, sedan till höger och direkt till
höger igen. Viktigt: porten ut mot gatan låses kl 18.15, och då kommer man inte in utan passerkort.
Om man kommer lite sent så är det bara att knacka på fönstret till höger om porten, så kommer vi ut
och öppnar. För vuxna som ska komma och möta upp sina barn kan det vara bra att veta att det inte
går att komma in och vänta inomhus.
GRO har en egen hemsida: www.cemus.uu.se/gro/. Där finns information om GRO, länkar och lästips
för den som är sugen på att veta mer, samt korta sammanfattningar av vad vi gör under träffarna.
Det sistnämnda mest för att nyfikna föräldrar ska kunna ta del av vad vi gör.
Vi har satt upp några trivselregler för att alla ska kunna må så bra som möjligt under våra träffar:
•

Vi respekterar varandra och visar hänsyn.

•

Att vara olika är en styrka, det gör att vi kompletterar varandra och kan lära av varandra.

•

Alla har rätt till en egen åsikt och att få tala till punkt.

•

Om vi känner att vi behöver en andningspaus och lite ensamtid så respekterar vi detta. Det går bra att
gå ut en liten stund om man behöver, så länge man gör det utan att störa sina kamrater. På det här
viset orkar alla göra sitt bästa.

•

Om vi tycker att något är bra och trevligt med våra arbetskamrater så säger vi det till dem.

•

Lyssna för att lära, och behandla andra som du själva vill bli behandlad.

Till sist vill vi bara säga att vi verkligen ser fram emot läsåret och alla kommande GRO-träffar!
//Maria, Elin och Sofia

