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Hösten snurrade igång med att som nya lära känna varandra, förstå projeketet, 
och börja leda workshops. Vi har haft kick-off med vår kära arbetsgrupp  ,   
kört teambuilding på Glokala,     skrivit artikel , startat upp DIY-grupperna 
Künst och EkoReko <3 Lund, och planerat massor inför det stundande året!

(Psst... Klicka på länkarna för att läsa mer!)

Nytt sedan sist är att vi är fyra stycken anställda på Watch it! Trion har bytts ut till Kvartetten. 
Sara, Linda och Emma är nya, medan den andra Emma är en kär gammal vän. Tillsammans med 
de ideella i arbetsgruppen är vi nu 11 stycken förändringssugna watch-itare!! Härunder ser ni 
hela arbetsgruppen (förutom nykomlingen John). Klicka gärna här för att se lite mer av 
allihop: Lisa, August, Daniel, Hilda, Fatuma, Liza... och snart också John. 

Detta år som nu dragit igång är nämligen ett speciellt år för Watch it! Som det 
tredje och sista året med medel från Arvsfonden är det dags att knyta ihop 
säcken; Ett metodkit ska skapas, och strategier för kommande metodspridning 
ska smidas. (Samtidigt kommer vi spåna möjligheter för ett fjärde år!)  

Tisdagen den 25 september var en historisk dag i Watch it!s historia. Då togs 
första steget i vårt metodspridningstänk… i form av en TRESTEGSRAKET! Rake-
tens namn var “Vad är Watch it!? Vad vill vi sprida?” och stegen var; 
1: - Vad är det Watch it! gör? Vad är vår metod? 2: Kategorisering: Saker vi 
gör som få andra gör + saker vi gör extra bra, även om det inte är unikt +våra 
svagheter. 3: - Vad är Watch it!s essenser? (Post-its var vårt pusselverktyg!)

Vi försvinner dock inte helt från radarn i höst! Några kommande engagemang 
är MR-dagarna, Sofielunds Stadsdelstidning, och Barnrättsnätverket. 
Så fortsätt följa oss på watchitmalmolund.se!!

Vad händer hos Watch it!?

1. “Kvartetten”

2. Uppstart! Augusti och september

3. Framåtblick!

EMMA

EMMA

SARA

LINDA

Hör gärna av dig! Mail info@watchitmalmolund.se Telefon 076-3927889 (Linda Persson)  Hemsida watchitmalmolund.se

Oktober 2012

FRÅN WORKSHOP

VAD GÖR OSS UNIKA...

POST IT-PUSSEL :-)

Oldie!

http://watchitmalmolund.se/about/the-crew/
http://watchitmalmolund.se/workshops/teambuilding-pa-glokala/
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