
INTERNATIONAL
CLUB

Välkomna till vår nya 

Ålder:              12-13 år

För vem:       För alla er som nu har börjat 7an i Karleby

Info träff:     Onsdagen den 1 September kl 17 på Vinge eller Teams.   

                              Föräldrar och ungdomar är välkomna på denna infoträff

Boka med länken:

https://link.webropolsurveys.com/S/D9AAD785D5A09A3F

Språk:              Svenska, Finska och Engelska

Samarbete mellan 

Villa Elba och Vinge

Välkomna!

https://link.webropolsurveys.com/S/D9AAD785D5A09A3F


Vad är 

International club?

utvecklat för att ge unga möjlighet att bli

bekväma i internationella miljöer

en process där unga är aktivt med och

planerar, förverkligar projekt samt bekantar sig

med olika möjligheter, kulturer och globala

fenomen

ger ungdomar möjlighet att bekanta sig med

olika kulturer och globala världsfenomen

International club är ungdomsarbete för global tillväxt. Detta stöder unga att

utvecklas till aktiva världsmedborgare samt att väcka intresse för rättvist

agerande i världen.

VILLA ELBAS och VINGES nya 

INTERNATIONAL CLUB

Varför delta i International club?

utvecklar deltagarnas mångsidiga kunnande och färdigheter att möta olikheter

stöder barn och ungas tillväxt till internationalism, till att respektera olikheter

ger möjlighet att dela med sig av den egna kulturen och lära sig av andras

kulturer via internationella projekt

utvecklar viktiga färdigheter som ansvarsfullt världsmedborgarskap bygger på:

respekt för de mänskliga rättigheterna och värnande om vår gemensamma miljö



Om arrangören:

Vad händer på 

International club? 

vi bekantar oss med olika kulturer och samarbetar

med ungdomar från olika länder 

vi planerar programmet enligt deltagarnas intressen:

bekantar oss med på maträtter, musik eller danser från

olika länder

vi besöker organisationer eller människor som jobbar

mångkulturellt 

vi ordnar temakvällar för att bekanta oss med

festligheter från olika kulturer

vi bekantar oss med olika internationella möjligheter

som EU program erbjuder och planerar våra egna

projekt

Ungdomscentra Villa Elba är ett av de nationella

ungdomscentrum som stöds och övervakas av Undervisnings-

och kulturministeriet. Verksamheten styrs av Ungdomslagen

och stadsrådets förordning om ungdomsarbete och

ungdomspolitik. Vinge är ett ungdomscenter som drivs av

Karleby ungdomstjänster, som erbjuder workshops, kurser och

evenemang för barn, unga och unga vuxna i Karleby.  Vi har en

allmännyttig- och social uppgift att stöda barnens och

ungdomens uppväxt och skolning. Vi erbjuder även en trygg

verksamhetsmiljö samt sakkunniga tjänster riktade till

ungdomar och pedagoger. 

Ungdomsledare David Carlsson, tel. 044 514 5689, 0402504488

email: david.carlsson@villaelba.fi

Nuoriso-ohjaaja Hanna Leskelä, tel. 040 4882906. Email:

Hanna.Leskela@kokkola.fi

 

”Det finns stora möjligheter för

ungdomarna att verkligen se till sina

intressen och lära sig med hjälp av oss

här på Elba och Vinge att skapa ett eget

projekt på sina villkor”

Ungdomscentra Villa Elba

Vinge

mailto:david.carlsson@villaelba.fi

