
Nyhetsbrev

Höstterminen är strax igång och du hittar här 
massor av spännande nyheter från Europa 
Direkt Sjuhärad! Nedan kan du läsa mer om 
vår debatt den 22 augusti, en inspirations-
dag i Kungsbacka den 1 september och 
europaåret för unga. Missa inte! 

Som vanligt kan du också boka in Europa 
Direkt Sjuhärad för kostnadsfria föreläs-
ningar och skolbesök med tema EU. Vi 
skräddarsyr gärna något som passar just din 
klass. 

Under hösten byter vi 
även ansvarig projekt-
ledare, och välkomnar en 
ny under september. Du 
når oss som alltid på 
europadirekt@bollebygd.
se.

Ha en fin höst så hörs och ses vi! 
Varma hälsningar
Kajsa Urge
Projektledare Europa Direkt Sjuhärad

Höstens nyheter från Europa Direkt: 
inspriationsträff, debatt och mycket mer!

2022/02

Inspirations- och utbildningsdag: 
Internationella möjligheter för personal och unga

Den 1 september arrangerar 
Europa Direkt Halland, Europa 
Direkt Sjuhärad och Eurodesk 
Kungsbacka och MUCF en heldag 
med inspiration och utbildning med 
fokus på EU och ungdomsutbyten 
samt Erasmus+. 

Detta är ett superbra 
tillfälle att fortbilda sig och få 
inspiration kring hur just din skola kan arbeta för att ta del av de otroliga nätverk som 
EU och Erasmus+ erbjuder. Anmälan görs på länken nedan och där hittar du även 
preliminärt schema och annan information om träffen. 

Europa Direkt Sjuhärad erbjuder även möjlighet att få resekostnader betalda för 
lärare och skolpersonal från skolor i Sjuhäradskommunerna. Kontakta oss om du vill 
ta del av det erbjudandet: europadirekt@bollebygd.se. 

Läs mer på Facebook: https://fb.me/e/2BylDdJe7  



Kontakta Europa Direkt Sjuhärad!
Mail: europadirekt@bollebygd.se

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

Europadagen firades på Marks Gymnasieskola
Den 9 maj firades Europadagen och vi var med och arrangerade 
aktiviteter på Marks Gymnasieskola. Tillsammans med personal 

och juniorambassadörerna på skolan fanns det föreläsning om 
möjligheter i Europa, tipspromenad, quiz, tävlingar och informa-

tion under dagen på skolan. Vill du göra ett arrangemang på temat 
EU? Kontakta oss! Europadirekt@bollebygd.se

Voice your 
Vision
2022 är Europeiska 
ungdomsåret och 
det finns massor av 
spännande saker för 
unga att ta del av. 
EU har bland annat 
lanserat en site som heter Voice your Vision. Här kan unga människor under 1 minut 
berätta om sina drömmar och visioner för EU och framtiden, på valfritt EU-officiellt 
språk, och varje berättelse blir en stjärna på himlen. Dessa visioner kommer sedan 
samlas ihop för att sammanställa vad unga i europa vill, tänker och tycker. Upp-
muntra gärna era unga att delta i detta, visst hade det varit fint om sjuhärads röster 
fick en plats i framtidens vision?
Läs mer på yearofyouth.cy/en/voice-your-vision

Ungdomsförbundsdebatt på Krafthuset 
och digitalt 
Den 22 augusti arrangerar Europa Direkt Sjuhärad en 
ungdomsförbundsdebatt på Krafthuset i Bollebygd som 
även kommer sändas live på Facebook. Vi välkom-
nar alla unga som vill att titta på plats eller online och 
skicka in frågor till debattens deltagare. Alla ungdoms-
förbunden i sjuhärad/väst kommer medverka och frå-
gorna ställs delvis också av Bollebygds ungdomsråd. 
Detta är ett bra tillfälle att prata om politik för och med 
unga. Materialet kommer finnas tillgängligt även efter 
debatten och kan användas i undervisningssyfte. 
Läs mer på vår hemsida. 

22 AUGUSTI 17.00 
Krafthuset, Bollebygd och digitalt på facebook

Vi bjuder på fika 

Medverkande:
Alla ungdomsförbunden

har bjudits in att medverka

Medverkar gör även:
Europa Direkt Sjuhärad

Bollebygds ungdomsråd

UNGDOMSFÖRBUNDSDEBATT PÅ KRAFTHUSET 
Den 22 augusti klockan 17.00 bjuder Europa Direkt Sjuhärad in 
till ungdomsförbundsdebatt på Vikingsborgs gränd 4, Krafthuset i 
Bollebygd. Kom och lyssna till våra lokala ungdomsförbund, hur de 
ser på samhället och vad de tycker vi borde 
fokusera på under kommande 
mandatperiod - i Sjuhärad, i Sverige och 
internationellt och ställ gärna frågor! 

Debatten startar 17.30 men redan 17.00 
öppnar vi dörrarna för mingel och fi ka.
Du kan också följa debatten digitalt på 
vår Facebooksida. 

Varmt välkommen! 


