
"Jag fick lära mig att smitta 
med glädje så jag smittade hela
min familj då jag kom hem."

godhet
empati
positiv självkänsla
social kompetens  

Så upplevde mitt barn upplägget
INRE STYRKETRÄNING med
Göran Davidsson och Superstyrkan:

Sparbanken i Enköping: 100 elever
Enköpings-Posten: 100 elever
Zmart Webb & Reklam: 50 elever
Aros Auto Enköping AB: 25 elever
Elgiganten: 25 elever
Ackes färgcenter: 25 elever
Glassbolaget AB: 25 elever
Peter Johnsson IT-konsult AB: 25 elever
G-Contruct AB : 25 elever
Add Estate: 20 elever
Kompassen: 20 elever
Affärskontakten: 15 elever
Sibylla: 15 elever
Salladsmagasinet: 15 elever
Sportringen Enköping: 15 elever
Rynos: 15 elever
Karlssons: 15 elever
Albion Nordic: 10 elever
Shark bemanning: 10 elever
Safekid: 10 elever
Enköpings Lucia: 10 elever
Part Enköping: 10 elever
Karl Hedin AB: 10 elever
Juristfirma Christina Skog: 10 elever
Eventogether: 10 elever
XL Bygg Sten & Son: 10 elever
Allan Bruks AB: 10 elever
Smedslätten Golv: 5 elever

"Så kul att se att eleverna tänker mer på
omtanke och vänlighet. Många som nu
hjälper varandra på ett helt annat sätt."

Personal Munksundsskolan:

"Göran, du var det bästa jag har varit med om
och du ger inspiration till varenda barn i världen."

Fem skolor* har nu tagit del av projektet: Tillsammanskraft till 1000

Projektet fokuserar på styrkorna: 

Enögla Grundsärskola (avslutat)                   20 elever
Enögla Grundsärskola (avslutat)                   14 elever
Skolstaskolan (avslutat)                                200 elever
Grillbyskolan  (avslutat)                                180 elever
Kunskapsskolan 6:orna (avslutat)                 92 elever
Skolstaskolans nya F-klass (pågående)       34 elever
Munksundsskolan (avslutat)                        340 elever

Personal, Munksundsskolan:

Elev, Munksundsskolan:

Elev, Munksundsskolan:

Föräldrautvärdering, Munksundsskolan:

"Fantastiskt hur du fångar barn och
vuxna. Man vill bara höra mer.
En viktig samhällsinsats!" 

Tack till alla företag som sponsrar 
elever/skolor i Enköpings kommun

"Ett kul och spännande projekt som involverar alla.
Elever, personal och vårdnadshavare. Alla kan vi bidra
till en bättre trivsam värld i skolan och i samhället."

Personal, Munksundsskolan:

* INRE STYRKETRÄNING
i fem skolor/880 elever

Fler sponsorer sökes så att fler

skolor kan ta del av projektet!

Superstyrkan

Göran Davidsson

Personal Munksundsskolan:
"Eleverna så engagerade. Det gav dem självkänsla
 och tron på sig själva och vara sig själv." Förälder, Munksundsskolan:

"Göran ger barnen verktyg att kunna
ta ansvar. Ett ansvar de behöver ta i
en allt mer avancerad värld med
mindre vuxet stöd än vad som kanske
egentligen behövs."

/635
sponsrade
elever

635
sponsrade

elever.
Målet: 1000

elever.

Stort tack för att du kom till oss! Förutom kloka tankar
och en massa energi har vi fått ett gemensamt språk
som vi kan utgå ifrån och jobba vidare med! 

Personal Munksundsskolan:
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Superstyrkan


