Tilde Persson, en av mentorerna i projektet Näktergalen.
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Näktergalsbarn har själva blivit mentorer
Lördagen den 9 november är det kick-off och 15-årsjubileum för kommunens
och Högskolan Kristianstads mentorsorganisation Näktergalen. Två av
studenterna som nu är mentorer har själva varit näktergalar som barn.
– Jag var ganska blyg som barn och genom att vara med i projektet och träffa
en mentor gjorde att jag fick den egoboost jag behövde. Jag trodde aldrig jag
skulle våga ta plats, men nu utbildar jag mig till lärare och leder kurser på
Friskis, säger Tilde Persson som är en av mentorerna som idag utbildar sig till
förskolelärare.

Näktergalen är en mentorskapsorganisation som drivs av Kristianstads
kommun och Högskolan Kristianstad. Varje vecka det kommande halvåret
kommer studenter att träffa sina mentorsbarn för att göra olika aktiviteter.
Varje månad kommer dessutom barnen tillsammans med sina familjer att
bjudas in till högskolan för att visa den världen och vad man kan bli när man
blir stor.
Årets uppställning av mentorer består främst av studenter med en framtid
inom förskola och skola. Men det finns även mentorer som representerar
andra utbildningar på högskolan. Alla mentorerna är individuellt matchade
med ”sitt barn” för att ha gemensamma intressen.
Första mötet blir på Regionmuséet där mentorerna, barnen och föräldrarna
ska lära känna varandra.
När: Lördagen 9 november
Tid: Klockan 10.00-11.30
Var: Regionmuseet Kristianstad, Stora Torg 22
Medier är välkomna att träffa Tilde Persson, de andra mentorerna och barnen.
För mer information kontakta:
Ulrica Capion, informationsansvarig, barn och utbildningsförvaltningen,
Kristianstads kommun, 0733-13 65 66
Fredrika Braw, verksamhetsledare, Högskolan Kristianstad, telefon 0702390832.
Fakta om Näktergalen
Näktergalen har funnits i Sverige sedan 1997 och drivs som en
mentorsverksamhet som hittills framgångsrikt hjälpt 2500 barn och mentorer
att växa och få ett rikare liv på ett enkelt sätt. I Kristianstad rekryteras 25
mentorspar varje höst.
Syftet är att verka för breddad rekrytering och överbrygga sociala och etniska
skillnader i samhället. Näktergalen är en världsomspännande organisation
och möjliggör idag att över 1000 barn och mentorer kan träffas och utbyta
erfarenheter varje vecka.

Näktergalen

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen 85 000 invånare och här finns
fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta
tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola,
omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 7 400 anställda och omsätter cirka 7
miljarder kronor varje år.
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