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Global Classroom* är ett internationellt nätverk som Bobergsgymnasiet är en del av, tillsam-
mans med sju andra skolor i olika länder. Varje år anordnar ett av länderna en konferens och 
den 8-17 juni 2018 är det vår tur. Ånge kommer välkomna ca 80 nyfikna personer från hela 
världen, och det är vi supertaggade för! Detta är ett utmärkt tillfälle att visa upp vår kommun 
men också att få nya vänner för livet, lära sig om andra kulturer och utvecklas som människa.  
Vi i Global Classroom-gruppen vill givetvis göra allt så bra som möjligt, och för det behöver vi ER 
ekonomiska hjälp. Vi har tagit fram några paket för att det ska vara extra enkelt! 

  

 

 

Stöd: 2000 kr 

 

Stöd: 4000 kr 

 
Stöd: 8000 kr 

 

Alla paket innebär exponering på bobergsgymnasiet.se, Facebook, Instagram, GC18:s officiella 
webbplats samt i Ljunganbladet och på sponsorlistor. Bokar du LARGE står ni dessutom med i 
programbladet; konferensens handbok som även har allas kontaktinfo och viktiga uppgifter! 

 
 

1. Skicka ett mail till Susanne Lövgren: susanne.lovgren@ange.se och berätta vad ni har valt!     

     Ange även företag, faktureringsadress och kontaktperson tydligt. 

2. Vi skickar en faktura på aktuellt belopp till angiven adress. 

3. Betala. 

3. Klart! Fylls av rättfärdig glädje och invänta TJUSIGT SPONSORDIPLOM att stoltsera med! 

 

Frågor? Maila (se ovan) eller ring Susanne på: 072-247 50 12. 

 

  

från SA3 i kursen Ledarskap & organisation + GC-eleverna i SA1/EK1/VO2! 
 

 
 
* GC startades 1997 av Boberg samt 1 skola/land i USA, Australien, NZ, Tyskland, Tjeckien, Shetland 
och Sydafrika (Spanien är på ingång -19). Syftet med GC är att stärka elevernas sociala kompetens, 
samarbetsförmåga, språkkunskaper, organisationsförmåga, omvärldskunskap, företagsamhet, själv-
känsla och självförtroende. Varje år bestämmer värdlandet ett tema med uppgifter som eleverna 
får jobba med under läsåret, vilka sedan redovisa under konferensen. Årets tema är  
”Embrace our differences” – läs gärna mer på vår GC18-webb: https://susl27.wixsite.com/gc18  

https://susl27.wixsite.com/gc18

