Postadresse:
Klepp kommune
Postboks 25
4358 Kleppe

ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE

Til
Leiarar i frivillige lag og organisasjonar
Leiarar i trussamfunn
Medlemmar i Utval for opplæring og kultur i Hå
Medlemmar i Hovudutval for skule og barnehage i Klepp
Styrarar
Rektorar
Fau-representantar i barnehage og skule
Tillitsvalde i barnehage og skule
Medlemmar i Ungdomsrådet

Kommunane Hå og Klepp inviterer til inspirasjonssamling om Partnerskap mot
mobbing
Partnerskap mot mobbing er initiert av regjeringa. Kommunane Hå og Klepp har frå hausten
2016 starta opp arbeidet. Målet er at den enkelte barnehage og skule i tett samarbeid med andre
lokale krefter skal jobbe aktivt for å forebygge mobbing.
Tid: Onsdag 30. november kl. 18.00-20.00
Stad: Aulaen på Bø skule på Nærbø.
Program:
Innlegg ved Marco Elsafadi. For informasjon om føredraghaldar sjå vedlegg.
Erfaringsutveksling i grupper.

Med helsing

Waldemar Pettersen, Kommunalsjef for opplæring og kultur i Hå
Trond Roy Pedersen, Kommunalsjef for skule og barnehage i Klepp

www.klepp.kommune.no
Sentralbord: 51 42 98 00

E-post: postmottak@klepp.kommune.no
Organisasjonsnummer: 00864969682

Barna – vår framtid

PRESENTASJON AV FOREDRAGSHOLDER MARCO ELSAFADI
Marco Elsafadi er født i en FN-leir i Libanon, og kom til Norge som palestinsk flyktning i 1987
sammen med familien.
I 1993 begynte han sitt engasjement for barn og unge, og i 2002 stiftet han organisasjonen New
Page, som frem til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom, rusproblematikk, skoleskulk,
fritidsproblemer og vold. I løpet av tre år fikk organisasjonen 60 ansatte.
Marco har representert det norske landslaget i basketball i 12 år, og er både seriemester og
norgesmester.
I 2006 ble han kåret til "Årets forbilde" på Idrettsgallaen, og han har mottatt en rekke priser for sitt
mot, engasjement og sine foredrag.
I 2009 ble han rammet av en alvorlig nervesykdom, men med knallhard trening, viljestyrke og
positivt fokus klarte han å kjempe seg ut av rullestolen igjen.
Han er også kjent fra flere tv-konsepter, og i 2014 vant han Mesternes mester på NRK.
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