
Nyhetsbrev

Nu lanserar vi vårt nyhetsbrev för pedagoger 
och skolpersonal! Det känns otroligt kul att få 
möjlighet att berätta om vad vi gör och hur du 
kan använda Europa Direkt Sjuhärad för att 
göra ditt jobb lite enklare. 

Europa Direkt Sjuhärad arbetar med upp-
lysningsarbete i EU-frågor på olika sätt. Vår 
verksamhet initieras och finaniseras främst 
av EU-kommissionen men även till viss del av 
Bollebygds kommun och Västra Götalandsregi-
onen. Verksamheten är partipolitiskt obunden. 

Vi arrangerar vi olika evenemang och föreläs-
ningar för allmänheten eller riktat till specifika 
grupper och vi arbetar tillsammans med skolor 
och civilsamhällesgrupper för att öka kunskapen 
och medvetenheten om EU och EU-frågor bland 
unga. Sedan vi etablerade kontoret 2013 har vi 
gjort skolföreläsningar och skolarrangemang i 
flera högstadie- och gymnasieskolor runt om i 
Sjuhärad. 

Nu kompletterar vi alltså detta arbete med ett 
nyhetsbrev som kommer komma ut ungefär 

en gång per termin med 
information om vad som 
är aktuellt och var du hittar 
den senaste informationen. 

Du som får detta nyhets-
brev är på ett eller annat 
sätt knuten till skola och 
undervisning. I detta 
första nummer av nyhetsbrevet kan du läsa om 
EU-projekt som pågår i Sjuhärad just nu, vårt 
erbjudande EU på schemat, material som finns 
att tillgå och mycket mer! Missa inte att klicka in 
på vår hemsida också, där alla arrangemang för 
Europa Direkt Sjuhärad publiceras tillsammans 
med andra nyheter och repotage. 
 
Om du inte vill ha mailet i framtiden eller tycker 
någon annan borde få det istället, kan du höra 
av dig till mig så löser vi det. 

Varma hälsningar
Kajsa Urge
Projektledare Europa Direkt Sjuhärad

Under sitt tal till unionen i september 2021 meddelade 
kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att 2022 
kommer vara ungdomens år. Nu kan unga i hela europa 
vara med och bestämma vad ungdomsåret borde innehålla. 
Läs mer på europa.eu/youth

Bli skolambassadör för EU 
- sista ansökningsdag 10 december 2021!
Skolambassadör för EU är en utbildning som UHR genomför tillsammans med 
EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet. Målgruppen för utbild-
ningen är både lärare och skolledare. Utbildningen är gratis och då ingår även en stu-
dieresa till Brysel. Läs mer på uhr.se eller kontakt Europa Direkt Sjuhärad så hjälper vi 
dig vidare!

Visste du att 2022 har utsetts till EUs ungdomsår? 

Europa Direkt Sjuhärads nya nyhetsbrev är här!
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Kontakta Europa Direkt Sjuhärad!
Mail: europadirekt@bollebygd.se

Facebook och instagram: @europadirekt7
www.bollebygd.se/europadirekt

Vad behöver du för material? 
Europa Direkt Sjuhärad kan bidra med undervisningsmaterial 

till din skola. Vi har massor av broschyrer, foldrar, spel och 
mycket mer som tagits fram av EU eller andra parter såsom 

Sveriges Riksdag och olika myndigheter. Vi kan också hjälpa 
till om du vill beställa material från EU:s elev- och lärarhörna. 

I slutet av året kommer exempelvis 
en kort guide om Euro och nya kartor över EU. 

Skicka ett mail till oss och berätta vad du behöver!

Sedan 2020 deltar Gaddenskolan i Bollebygd som 
koordinator i ett internationellt samarbete via 
Erasmus+. Projektet ”Healthy Life, Wellbeing and 
Learning” omfattar skolor från sex länder: Sverige, 
Spanien, Polen, Turkiet, Storbritannien och Italien. 

Projektet blev försenat på grund av pandemin men 
tack vare en förlängning har personal från de olika 
länderna äntligen kunnat träffas på Teneriffa, där de 
delade med sig av kultur, dans och rörelseinspiration 
till varandra. Såväl skolans personal som eleverna ser 
stora fördelar med att delta i internationella projekt som detta. Projektet ger många bra 
mervärden menar skolans biträdande rektor Ulrika Sköldebring.
 » Läs hela repotaget på www.bollebygd.se/europadirekt

EU på schemat - vi kommer till er!
Visste du att du kan boka in Europa Direkt Sjuhärad till din klass? Då kommer vi till 
er och pratar EU! Antingen utifrån ett specifikt ämne eller tema som ni för tillfället 
arbetar med, eller om EU mer generellt. Ämnen så som hållbarhet, handel och de-
mokrati har varit populära för skolklasser men vi syr gärna ett program som passar 
just er. Föreläsning och workshop håller vi vanligtvis på 1.5 eller 3 timmar men kan 
också arrangera längre projekt eller heldagsarrangemang tillsammans med er!

Förslag på upplägg hittar du på vår hemsida www.bollebygd.se/europadirekt 
eller kontakta oss så planerar vi en givande träff tillsammans. 

Läget?

Gaddenskolan fick förlängd projekttid 
och genomförde sitt första utbyte


