STRATEGI FÖR FRITIDSGÅRDAR
2018 – 2020
Verksamhetsplan och fritidsgårdarnas erbjudande

”Kultur och fritid arbetar för att stärka tillgång till och nyskapande av
kunskap, att främja demokratiska värderingar och fri åsiktsbildning
samt främja aktivitet och rörelse, kulturell kärnproduktion,
arrangörskap och civilsamhällets kraft och processer.”

Fritidsgårdarnas erbjudande
1. Vi erbjuder öppna mötesplatser som är trygga, drogfria och bemannade med fritidsledare
som lyssnar, stöttar och coachar. Vi:
• Eftersträvar öppettider som överensstämmer med besökarnas behov;
• Lägger stor vikt vid värdskap, positiva förväntningar och vid att se varje besökare;
• Är måna om att vara lyhörda, tydliga och konsekventa;
• Lyssnar strukturerat med hjälp av mötesplatsenkäter och loggböcker;
• Samverkar vid behov kring ungdomars situation i kommunen;
• Arrangerar aktiviteter som alla oavsett förutsättningar har möjlighet att vara med på;
• Är närvarande och engagerade vuxna på fritidsgårdarna, på nätet, genom pop upverksamhet på andra platser och i dialog med föräldrar;
• Har tydliga och välkända ordningsregler.

2. Vi tror på ungdomarnas förmåga, stöttar deras initiativ och uppmuntrar att prova att
genomföra aktiviteter och arrangemang under och utanför öppettiderna. Vi:
• Uppmuntrar till arrangörskap;
• Ger stöd och erbjuder resurser utifrån behov och förutsättningar;
• Samarbetar ledare och ungdomar sinsemellan kring olika aktiviteter och arrangemang;
• Lyfter fram förebilder.

3. Vi verkar för ett informellt men strukturerat lärande där man kan känna att man utvecklas
och stärker sin självkänsla. Vi:
• Arbetar alltid utifrån ett lärandeperspektiv med fokus på vilja, motivation och
förutsättningar;
• Delar ut kompetensbevis till den som tagit ansvar för ett arrangemang eller aktivitet (Eld);
• Kvalitetssäkrar vår verksamhet genom loggförning och genom medverkan i KEKS-nätverket.

4. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor med fokus på normer, sociala värderingar och att
ge stöd för att bryta negativa beteenden hos individer och grupper. Vi:
• Fortbildar all personal genom löpande tematiska utbildningsinsatser;
• Bryter in om någon går över gränsen;
• Samtalar om vad normer är, hur de uppstår och hur vi kan förändra dem om det behövs;
• Genomför riktade insatser för att nå utsatta grupper och minoriteter för att öka
jämställdheten på fritidsgårdarna;
• Utvecklar miljön på gårdarna för att vara tillgänglig och inbjudande för alla.

För att leverera vårt erbjudande är vi beroende av vår personal och vår kompetens, av våra lokaler
och av relationen till våra besökare. Vår värdegrund är förtroende, ansvar, respekt och omtanke och
den ligger till grund för hela vår verksamhet.

Verksamhetsplan
Vision och verksamhetssyfte
Trygga, tillgängliga och drogfria mötesplatser med stödjande, coachande vuxna. Vi gör skillnad!

Mål
•
•
•
•

65% av verksamheten är ungdomsproducerad 2020-12-31 (GE-mål);
Det finns minst två utvecklingsmål som beslutats av ungdomar utifrån deras behov 2018-1231;
En målgruppsundersökning riktad till samtliga ungdomar i högstadiet genomförs varje år;
Ungdomar som tar aktivitetsansvar får kompetensintyg.

Målindikatorer
•
•
•

•
•
•
•

Antal verksamhet som producerats av ungdomar i öppen verksamhet (%);
Antal verksamhet som producerats av ungdomar i gruppverksamhet (%);
Specifika frågor i mötesplatsenkäten:
o Har varit med och planerat någon aktivitet;
o Har varit med och tagit ansvar när någon genomför en aktivitet;
o Har varit med på möten och beslutat/bestämt om saker som rör mötesplatsen;
o Personalen brukar uppmuntra mig att ta ansvar för aktiviteter;
Verksamhetsplan/utvecklingsmål inför 2020;
Resultatsammanställning av målgruppsundersökning;
Förändring/åtgärd i verksamheten utifrån resultat av målgruppsundersökning;
Antal ELD-kompetensbrev som delas ut.

Måluppföljning
•
•
•

Loggboken;
Mötesplatenkäten;
Underlag målgruppsundersökning;

Omvärldsfaktorer
•
•

Svårigheter för ungdomarna att ta sig till mötesplatser;
Annan aktivitet som ungdomarna prioriterar;

Resultat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ökande andel ungdomsproducerad verksamhet;
Ökad kunskap om målgruppen och målgruppens behov;
Ungdomarnas intressen tillvaratas och uppmuntras;
Ungdomars engagemang, kunskap och initiativförmåga stärks;
Verksamheten svarar mot målgruppens behov;
Kvaliteten på verksamheten ökar;
Ökad samverkan med andra aktörer kring ungdomars fritid och aktiviteter;
Ungdomars inflytande och delaktighet ökar;
Ungdomarnas demokratiska deltagande ökar.

Resultatindikatorer
•
•
•
•
•

Mötesplatsenkät, indextal;
Loggboken;
Antal aktiviteter som sker i samarbete/samverkan med andra aktörer;
Deltagande i demokratiska möten på mötesplatser, digitala och fysiska;
Resultat av målgruppsundersökning.

Resultatuppföljning
•
•
•

Loggboken;
Mötesplatenkäten;
Underlag målgruppsundersökning.

Omvärldsfaktorer
•
•

Svårigheter för ungdomarna att ta sig till mötesplatser;
Annan aktivitet som ungdomarna prioriterar.

Aktiviteter
Huvudaktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbildning personal (Keks, Make equal, hälsokällan, eget utvecklingsarbete, hot och våld);
Skapa och genomföra målgruppsundersökning;
Fastställa mötes- och planeringsrutiner samt implementera dem i det dagliga arbetet;
Fastställa gemensamma verksamhetsrutiner och regelverk;
Fastställa rutiner för samarbeten och arrangemang;
Fastställa rutiner för värdskap och ledarskap (med fokus på inspiration, stöd och
engagemang till ungdomar);
Uppsökande verksamhet för dem som snart kan börja på mötesplatsen (skapa positiva
förväntningar);
Intro till verksamheten för alla nya besökare/besöksgrupper (info om regler och rutiner,
skapa positiva förväntningar).

Vilka resurser behövs för att genomföra aktiviteterna?
•
•

Prioritering av tid för arbetsplanering och fortbildning;
Prioritering av kostnad för fortbildning.

Handlingsplaner
•
•
•
•
•
•
•

Handlingsplan för intern och extern fortbildning;
Handlingsplan för målgruppsanalys och riktade insatser;
Handlingsplan för hot och våld;
Handlingsplan för hantering av konflikt, kränkande behandling och mobbing;
Handlingsplan för Ungdomsteamet;
Handlingsplan för drogförebyggande arbete;
Handlingsplan för nätfältande.

