AFTERSCHOOL
Ett program där du blir hämtad på skolan för att
tillsammans med skolkamrater och passalens ledare
besöka öppen fritid i närmiljön.

PASSALEN

Tillsammans med Passalens ledare och andra kompisar från
skolan kan du besöka öppen fritid i närmiljön. Passalen hämtar
upp dig och övriga deltagare på skolan för att gemensamt gå till
fritidsaktiviteten.
Aktiviteterna varierar men vi gillar att baka, träna, pyssla, hänga
med vänner och allt däremellan.
Vi på Passalen vet att det kan vara lite nervöst att besöka en ny
plats. Därför har vi alltid ungdomsledare som möter upp dig utanför lokalen och hänger på allt kul du vill göra. Som en kompis!
Fritidsgårdarna som vi besöker är ett toppenställen att träffa nya
människor och tillfälle att delta i de aktiviteter som du tycker är
extra roligt. Oavsett om det är att skapa pärlplattor, spela Tv-spel
eller bara ta en enkel fika finns Passalen där för dig.
Kom och prova på våra “After School” aktiviteter. Vi ser fram
emot att få lära känna just dig!

VEM KAN DELTA I PROGRAMMET?
För att delta i detta program behöver du
1. Gå i den skola där upphämtningen sker
2. Inneha rätt åder för aktiviteten
3. Vilja vara med
VILKET STÖD KAN MAN FÅ?
1. Passalens personal hämtar upp deltagare på angiven plats
på skolan.
2. Passalens ungdomsledare.
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BJURSLÄTTSSKOLAN
Under matsalen på Bjurslättsskolan ligger det toppenroliga Kulturcafét. Hit kan du som elev komma efter skoltid antingen för att delta
i deras galna aktiviteter eller bara för att umgås med Passalen och
alla nya kompisar. Kulturcafét hittar på en massa skoj. Allt från Pokémon turneringar till teaterföreställningar. Välkommen!
Info:
Var: Kulturcafét på Bjurslättsskolan i Lundby
När: Tisdagar 14:00 - 16:00
Ledare: Vilja Hoppe, 070 499 55 16
TORSDALASKOLAN
En bit från Torslandaskolan finner du fritidsgården “Runt Hörnet”.
Det här är en plats för skapande, umgänge och skratt. Vi spelar spel,
pysslar och har det kul. Runt Hörnet är det perfekta stället för dig
som gillar musik. Det finns nämligen både en musikstudio och ett
DJ-bås. Och om inte det låter fräckt nog så har vi även VR-glasögon
att testa. Kom och upptäck en ny värld med Passalen!
Info:
Var: Runt Hörnet i Torslanda
När: Torsdagar 15:00 - 18:00
Ledare: Vilja Hoppe, 070 499 55 16
FRÖLUNDASKOLAN
Kom och häng i Positivparken med Passalen! Vi hittar på en massa
skoj. Parken bjuder på en hel del bus och lek. Vi spelar spel, upptäcker parken och skapar nya vänskaper. Du som elev på Frölundaskolan
kanske redan är expert på allt kul som finns att göra i parken? Kom
då och visa oss!
Info:
Var: Positivparken i Frölunda
När: Måndagar 14:00 - 18:00
Ledare: Vilja Hoppe, 070 499 55 16
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ANMÄL TILL PROGRAMMET
Anmäl ert intresse av programmet till
info@passalen.se
så bokar vi tillsammans in en tid som passar er.
Välkommen också att höra av er vid
frågor eller funderingar.

