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Verksamhetsidé
Det centrala för Fritidsgårdarna i Skurup är den öppna verksamheten. Genom att bedriva öppen
verksamhet, som en naturlig mötesplats, ges möjlighet till informella och vardagliga möten mellan
besökarna och vuxna. I den öppna verksamheten kan ungdomar med olika livsstil, bakgrund, kön
och härkomst mötas i öppna och frivilliga möten/samtal. Ungdomar ges möjlighet att kunna
komma med idéer och kunna medverka frivilligt för att kunna genomföra dem. Den öppna
verksamheten är fri från alla kommersiella intressen samt krav på prestationer för att duga eller
krav på deltagande i aktiviteter. Verksamheten präglas av trygghet, drogfrihet, kreativitet,
inflytande och demokrati. Den öppna verksamheten kompletteras med bildningsverksamhet med
utgångspunkt från besökarens behov och önskemål, t ex kultur- och samhällsaktiviteter.
Aktiviteterna på fritidsgården är ett medel som används i relationsskapande arbete.
Delaktighet – Demokrati – Trygghet – Drogfrihet – Kreativitet – Inflytande

Värdegrunder
Fritidsgårdarnas verksamheter ska genomsyras av respekt, fördomsfrihet och gemenskap. Alla
besökare och personal ska informeras om och förväntas följa värdegrunderna:
- Alla är lika värda och har rätt att vara olika
- Alla får vara sig själva
- Vi respekterar varandras åsikter och val
- Vi uppmuntrar och hjälper varandra
- Vi tar avstånd från alla former av våld, kränkningar och diskriminering.
- Vi lyssnar på varandra
- Vi tar ansvar för våra egna handlingar
- Vi tar hänsyn till huset, material och utrustning och plockar upp efter oss själva
- Vi använder ett trevligt och respektfullt språk
- Vi bidrar till en tobaks, drog- och alkoholfri miljö
- Vi följer de regler som anges i kontraktet med fritidsgårdarnas verksamhet
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Syfte

I de öppna fritidsverksamheterna arbetas det utifrån en metodik som grundar sig i ett
lösningsfokuserat synsätt, bemötande och arbetsformer med ung i fokus. Ett salutogent och
hälsofrämjande synsätt är till grund för att ta sikte och fokusera på de positiva faktorerna i
ungdomarnas fritidsvanor.
Ett systematiskt arbete som skapar öppna och trygga mötesplatser för kommunens unga
medborgare, där möjligheten till en positiv identitetsutveckling finns. Detta är ett
utvecklingsarbete som skall drivas på lång sikt och för alltid. I den öppna verksamheten så krävs
det flexibilitet och ett kontinuerligt arbete med att följa och kartlägga de trender som finns hos
barn och unga i kommen. Fritidsgårdsverksamheten drivs utifrån samverkan med andra
samhällsaktörer, både interna som externa för att tillgodose en så meningsfull fritid som möjligt
för barn och unga. Personalens arbete utgår från att skapa en attraktiv miljö för ungdomar både i
den befintliga verksamheten men även på andra arenor i samverkan med andra aktörer t ex
föreningslivet, skola, socialtjänst, nattvandrare och andra kommunala aktörer som riktar sig till
arbete med unga.

Målgrupp

Fritidsgårdarnas verksamheter arbetar för att vara en träffpunkt för kommunens ungdomar
veckans alla vardagar från det året man fyller 13 år tom året ut då man fyllt 20 år. Fritidsgårdarnas
verksamhet har även öppen verksamhet för ungdomar from det året då de fyller 11 år vissa dagar
och tider i veckan. Verksamheten strävar efter en jämn könsfördelning mellan pojkar och flickor i
besökargruppen.

Bemötandeplan och Vision

Till den Öppna Fritidsverksamheten kan ungdomar komma som de är. Varje ung människa bär
på sina funderingar och tankar om livet. Inom alla finns en längtan att bli förstådd, omtyckt
lyssnad på och tagen på allvar. Ungdomar behöver också få uppleva gemenskap, respekt,
delaktighet, bli sedda som resurser och ta ansvar. I den Öppna Fritidsverksamheten föds
drömmar och här finns viljan att förverkliga dem.
Den öppna verksamheten är en plats:
-

Som stimulerar till och stödjer aktivt engagemang och ansvarstagande
Där personalen fungerar som inspiratörer, stöd och möjliggörare
Som skapar sociala sammanhang och projekt där alla kan få chansen till att bidra
och få en roll. Att vara en del av ett projekt handlar inte alltid om att lyckas utan
utforska.
Där olika verksamhetsformer sker (genom kurser, grupper, projekt, drop –in)
Som skapar läroprocesser och synliggör det informella lärandet.
Som aktivt bjuder in de som står utanför.
Där inget är omöjligt bara man vill.

Vi finns inte i stället för föräldrar eller föreningar, vi finns här som en arena för social
gemenskap. Vissa behöver oss mer, andra mindre, men alla som kommer hit skall möta en trygg
miljö.
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Bemötande fritidsgårdarna Skurup

Ungdomarna möter alltid personal när de kommer till verksamheten. Personalen har gemensamt
utformade tröjor med namntryck på bröstet samt logon Fritidsgårdarna Skurups Kommun,
Kultur & fritid samt Gummifabrikens logga på ryggen. Tröjorna skall alltid bäras när man
tjänstgör i ungdomsgruppen, utflykter m.m. Även vid möten eller andra tillställningar inom
tjänsten bör tröjan bäras, detta i syfte att stärka varumärket samt att ge ett genuint och
sammanhållande intryck. För ungdomen blir signalen att personalen agerar gemensamt utifrån
samma bemötandeplan och använder sig av samma regler.
Kontrakt skrivs med ungdomen vid första - tredje besöket på fritidsgårdarna. Kontraktet
innehåller trivselreglerna kring inventarier, bemötande, droger och alkohol mm. Kontraktet
signeras av ungdomen och Personalen och skickas till vårdnadshavaren. Vid samma tillfälle ges
ungdomen en visning av lokalerna där den också får en bra ingångsrelation med personalen och
vad som gäller i verksamheterna.
Fritidsgården förbereds alltid noga innan öppning. Ev. åtgärder, förberedelser eller information
som är viktig att ha i åtanke diskuteras enligt förmöteslista 30 minuter innan verksamheten
öppnas för kvällen. Mysfaktor och bemötandestatus höjs med hjälp av tända ljus,
bakgrundsmusik, öppet café, TV och datorer påslagna etc. Detta för att skapa en välkomstkänsla
och kontinuitet samt för att ungdomen också ska slippa hamna i en miljö som är steril och
kanske icke välkomnande. Personalen hälsar alltid på ungdomarna när de kommer för dagen.
Skor och ytterkläder bärs inte inomhus av ungdomarna. När det gäller kläder är motiv eller tryck
med budskap om drogliberalitet eller främlingsfientlighet förbjudna.
Tydliga, strukturerade och enkla regler gör att ungdomar mår bra och känner sig trygga. All
utlåning av pingisrack, biljardköer, musikinstrument etc. görs mot inpantning typ mobiltelefon
eller liknande. Detta för att värna om inventarier och andra kostsamma grejer.
Vissa lokaler på fritidsgårdarna är tidsbelagda och kan endast nyttjas av ungdomarna under
förutbestämda tider. Gym, replokaler, dansstudio etc. kan mot inpantning användas under
ansvar. Då inpantningssystemet noga efterföljs medförs också att slitage och förstäring blir
minimal. Informationsskärm gällande dessa aktiviteter är strategiskt placerad vid entrén.
Varje kväll efter stängning diskuterar och dokumenterar tjänstgörande personal kvällens förlopp
i en loggbok. Dokumentationen är sekretessbelagd men av yttersta vikt för nästa dags
tjänstgörande personal. Detta i händelse av incidenter eller i behov av delaktighet i annan viktig
information som är viktig för all personals kännedom. Positiva saker kring kvällen förs också
alltid in i loggboken samt antal besökare eller annan viktig information. (aldrig personuppgifter)
Alla som arbetar i den öppna fritidsverksamheten ska sträva efter en hälsofrämjande livsstil.
Kontinuerlig påminnelse och ställningstagande kring rökning görs, detta i rollen som
skyddsfaktor. All personal ska känna till och ständigt uppdateras kring bemötandeplanen samt
övriga handlingsplaner.
Efter stängning kontrolleras alla lokaler och alla inventarier återställs enligt planen för
efterföljande verksamhet. Lås och larmrutiner genomförs.
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Nolltolerans
Den öppna Fritidsverksamheten i Skurups Kommun är en tobak-, alkohol och drogfri arena.
Våra målsättningar är att:
•
•
•
•
•

Kunskap om hälsofrämjande arbete och om likabehandlingsarbetet ska finnas inom den
Öppna Fritidsverksamheten.
Barn och ungdomar ska inte använda tobak, alkohol och droger.
Varken barn, ungdomar eller personal ska utsättas för passiv rökning.
All personal ska ha kännedom om tobakspolicyn.
All personal ska veta hur man agerar vid misstanke om, eller
upptäckt av, tobaks-, alkohol- eller droganvändning.

Tobak
Vad gör vi om vi upptäcker att ett barn/ungdom röker/snusar?
•

•

Om tobaksanvändning sker, gäller även E-cigarett, på fritidsgårdarnas område
informerar vi om att tobaksförbud gäller. Vi uppmanar personen att släcka cigarretten
eller avlägsna sig utom synhåll för personalen. Telefonsamtal görs till vårdnadshavaren
vid första gången ungdomen röker.
Barn och ungdomar som regelbundet använder tobak informeras om att de kan få stöd i
att sluta röka och/eller snusa genom skolans elevvårdspersonal samt genom stödjande
samtal av personal i den Öppna Fritidsverksamheten.

Alkohol och narkotika
Vad gör vi om vi upptäcker att ett barn/ungdom är påverkad av alkohol och narkotika, tar
droger eller dricker alkohol? Även använder ett drogliberalt språk och förhållningsätt.
•
•
•
•
•

Om barnet/ungdomen befinner sig på fritidsgårdens område vid tillfället talar vi med
barnet/ungdomen och informerar om förbud som gäller. Därefter ringer någon i
personalen till vårdnadshavaren och meddelar vad som inträffat.
Vi försöker se till att barnet/ungdomen kommer hem på ett säkert sätt och uppmanar
vårdnadshavaren att hämta sin ungdom.
Kontakt tas med socialtjänsten av personalen.
Vid misstanke om försäljning eller spridning av droger på fritidsgårdens område,
kontaktar personalen Polismyndigheten.
Personalen meddelar barnet/ungdomen om ev. avstängning vilket också meddelas
vårdnadshavare.
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Hot & hot om våld
Vad gör vi om vi hör/ser att ett barn/ungdom utöva hot och/eller hot om våld av sitt eget eller
annans liv?
•
•

Om barnet/ungdomen befinner sig på fritidsgårdarnas område vid tillfället talar vi med
barnet/ungdomen. Personalen tar därefter kontakt med vårdnadshavare. I annat fall
kontaktar personalen polismyndigheten. Vid misstanke om brott görs en polisanmälan.
Vid misstanke om fara för det egna eller annans liv kontaktas berörd myndighet, så som
polis och socialmyndighet

Skadegörelse
Vad gör vi om vi hör/ser att ett barn/ungdom avsiktligt förstör
egendom på Fritidsgårdarnas område?
•
•

Personalen i på fritidsgårdarna tar kontakt med vårdnadshavare för ersättning av den
förstörda egendomen.
Vid misstanke om brott görs en polisanmälan. Personalen meddelar barnet/ungdomen
om ev. avstängning vilket också meddelas vårdnadshavare.

Handlingsplan vid avstängning
•
•
•

•
•
•

Ta med berörd ungdom till kontoret för samtal och detta tillsammans med en kollega.
Informera ungdomen om anledningen till samtalet samt referera till det för ungdomen
undertecknade ungdomskontraktet där ni påvisar att ungdomens beteende/uppförande ej
gått i förenlighet med de regler och förordningar som är utformade för verksamheten.
Informera därefter och förklara för ungdomen kortfattat att denne får lämna
verksamheten för kvällen samt är avstängd tom ett förutbestämt datum. Kontakta också
omedelbart föräldrarna eller målsmän och informera om händelsen. Erbjud dessa att
hämta sin ungdom.
Följ ungdomen ut ur lokalerna men låt den ej gå in i verksamheten igen.
Dokumentera händelsen utförligt i loggboken samt skriv in avstängningstiden i
personalkalendern så att all personal får information om återinträdesdatum.
Vid återinträdesdatum eller tidigast efter det då ungdomen besöker verksamheten igen
hålls ett kort ”återinträdessamtal” där man frågar hur det känns, reder ut ev.
meningsskiljaktigheter samt uppmanar ungdomen till ett bra uppförande framöver. I mån
av möjlighet erbjuds även vårdnadshavare möjlighet till ett möte tillsammans med
ungdom.
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Vad säger lagen?
•

•
•
•
•

Tobakslagen säger att ”rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg,
skolverksamhet eller annan verksamhet för barn och ungdom samt på skolgårdar och på
motsvarande områden utomhus”. Ny lag sedan juni 2019 ger så ledes förbud på allmän
plats eller i koppling till verksamheter inom kommunal verksamhet och privat.
Alkohollagen säger att försäljning av alkoholdrycker till personer under 20 år är
förbjuden, om det inte gäller servering på restaurang eller försäljning av folköl, då det är
18 år som gäller.
Narkotikalagen säger att den som innehar, brukar eller befattar sig med narkotika, om
gärningen är uppsåtlig döms för narkotikabrott.
Skollagen och socialtjänstlagen säger att all personal som arbetar med barn och ungdom
är skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn/ungdom far
illa, t ex genom användning av alkohol/narkotika.
Arbetsmiljölagen säger att skolan och fritidsgården skall ha en bra arbetsmiljö och är
skyldig att förebygga ohälsa och olycksfall.

Vi litar på vår känsla
Det kan vara svårt att skilja en vanlig tonårsutveckling från tidiga tecken på alkohol- och
narkotikaanvändning. De flesta av oss vill ha ”bevis” innan vi går till handling. Vi försöker lita på
vår egen känsla och lägga ett pussel av vad vi vet. En enda pusselbit behöver inte betyda
någonting men många tillsammans kan ge oss den vishet vi behöver för att agera.
Vid minsta misstanke om missbruk eller att barn far illa kontaktas socialtjänsten antingen genom
anmälan eller rådgivning. Fritidsgårdarnas målinriktade arbete vilar på en demokratisk grund.
Här finns en omfattande verksamhet där personal i samverkan med ungdomar driver och
utvecklar verksamheten. Samverkan sker kontinuerligt med andra fritidsgårdar kommunalt och
regionalt, andra mötesplatser, skola, polis, socialtjänst, kyrka, föreningar samt nationellt med
andra verksamheter och forskning för ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Samhällsengagemang & synlighet

Det är viktigt att personalens kompetens vid den öppna fritidsverksamhetens ställs till
Förfogande för dem som arbetar inom andra former av ungdomsverksamhet. Genom dessa
aktiviteter så bidrar personalen till att sprida kunskap om de ungas situation vidare ut i
samhället. Verksamheten skall vara öppen för de behov som uppstår i det lokala samhället där
De verkar. Detta behov kan enbart fångas upp med ett aktivt och gemensamt ungdomsarbete i
olika nätverk, så som andra aktörer, sociala medier, att vara aktiv i samhällsdebatten. Det är inte
enbart de unga som skall veta att verksamheten finns utan även de vuxna som finns i de ungas
närhet. Det innebär att målgruppen är stor och kräver ett omfattande utåtriktat arbete. I
personalens arbetsuppgifter ingår därför ett nätverksarbete där relationer byggs och bevaras över
de olika arenor som den unge verkar i. Ett aktivt besökande samt kontakthållande med de olika
arenorna såsom andra fritidsgårdar, mötesplatser, skola, fältgrupp, föreningar, kyrka, polis, SSPF,
m.fl. är ett viktigt instrument för att få en helhetsbild över den unges vardag. Detta
gränsöverskridande samarbete möjliggör den flexibilitet som behövs för att snabbt fånga upp
olika behov i de ungas miljö.
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Vi finns till

Delaktighet och inflytande
Verksamheten på fritidsgårdarna
skall utformas i överensstämmelse
med de grundläggande
demokratiska värden så som
inflytande, delaktighet och
ansvarstagande. Genom olika
forum och arbetsgrupper.

för ungdomar mellan 13-2oår.

Tisdagar & torsdaga r har vi även öppet för dig som fyller 11år i år,
i Skurup (Gummifabriken) 15:00-18:00, to rsdagar: Rydsgård 17:30-19.00

Besök oss och

Umgås, spela, dansa, skapa,

driva och arrangera aktiviteter, prata, bara få vara,
skapa film, musik & mycket annat tillsammans med oss!

Har du en ide/tanke?

Kontakta då personalen

på fritidsgårdarna, eller skicka ett meddelande på
någon av våra sociala medier, vi finns till för er!
Vi värnar om att unga möter unga, att unga skapar för unga!
Vi sätter barn och ungas fritid i centrum.

Nya öppetider med start v. 4S 2019:
Gummifabriken
Tisdag till Torsdog
1S.00-21 :00
Fredagar 17 .00-23:00
lördagar udda veckor 17:00-23:00
Västergatan 44
(V.4S-7 är vi på Öppen Arena)

Rydsgård

Skivarp

Torsdagar

Fredagar

17:30-21 :00

19:00-00:00

Hallenborgskolan

Mölleskolan

En process kan vara allt mellan
fem minuter till flera månader.
Fritidsledarnas roll är att vara
vägledare och bollplank åt
ungdomarna i processen.

Kontakta oss/ följ oss på sociala medier:

0

•

@fritidsgardarnaskurup

q~

I verksamheten aktiveras
ungdomarna genom spontana
aktiviteter där inspiration till
delaktighets processer är en
naturlig del, idéer som blir
verklighet.

SKURUPS
KOMMUN
,,1111,l~llt,ffflrwl
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Även det verktyg som i
verksamheterna arbetar med att
inspirera unga till att vara
delaktiga. Arbetet med delaktighet
är något som utvecklas med tiden.
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Ungdomskulturen
De övergripande och löpande ungdomskulturverksamhetsmålen är att:
•
•
•
•
•
•

Ansvara för, bygga upp och utveckla främjande och stimulerande aktiviteter för
ungdomar samt skapa en plattform dit ungdomsverksamhet och ungdomskultur på ett
fördelaktigt och tryggt sätt kan vistas.
Bygga upp en kulturverksamhet inom musik, dans, teater och annan media på ett nytt och
alternativt sätt med inriktning entreprenöriellt tänkande. Vara länken mellan riktade
verksamheter, fritidsgården och brukarna.
Fritidsgårdarna integrerar i de olika kulturverksamheterna, föreningarna, skolorna och
ungdomarna med varandra.
Skapa, arrangera, utveckla, bygga upp ungdomskulturen för kommuninvånarna på ett
lättillgängligt och för alla fördelaktigt sätt. Konserter, temaarrangemang,
kulturevenemang, uppvisningar etc.
Bygga upp, underhålla, marknadsföra och profilera Fritidsgårdarna via media såsom
Internet, reklam, tidningar, mail, lokala mötesplatser för ungdomar, skolorna etc.,
Skapa kontakter med andra kommuners liknande verksamheter i syfte att vidareutveckla,
bygga ut och kompetens höja Fritidsgårdarna så att verksamheten i framtiden kan vara
ledande på olika områden. Kringvandrande turnéarrangemang på olika ungdomsgårdar
där Fritidsgårdarna och dess ungdomar är en aktiv ledande aktör.

Mer källor för att förstå ungdomskultur:
-

Ungdomskultur, ungdomsstil
identitet och kroppsutsmyckning: http://www.divaportal.se/smash/get/diva2:577700/FULLTEXT01.pdf
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Checklista för enkla uppstruktureringsmetoder
Gemensamma T-shirts: Ungdomarna möter alltid samma personal när de kommer till
Fritidsgården. Personalen har gemensamt utformade T-shirts med namntryck på bröstet samt
”Fritidsgården” på ryggen. Tröjorna är just nu röda och svarta och skall alltid bäras när man
tjänstgör i ungdomsgruppen. Kommungemensamma T-shirts är att föredra. Även vid möten eller
andra tillställningar inom tjänsten bör tröjan bäras, detta i syfte att stärka varumärket samt att ge
ett genuint och sammanhållande intryck. För ungdomen blir signalen att personalen agerar
gemensamt utifrån samma bemötandeplan och använder sig av samma regler.
Uppstart/förplanering: Fritidsgården förbereds alltid noga innan öppning. Ev. åtgärder,
förberedelser eller information som är viktig att ha i åtanke diskuteras innan verksamheten
öppnas. Mysfaktor och bemötandestatus höjs med hjälp av tända ljus, bakgrundsmusik, öppet
café, TV och datorer påslagna etc. Detta för att skapa en välkomstkänsla och kontinuitet samt för
att ungdomen också ska slippa hamna i en miljö som är steril och kanske icke välkomnande.
Personalen hälsar alltid på ungdomarna när de kommer för dagen.
Åldersgräns: Att man håller på den övre och undre åldersgränsen hårt ger signaler till äldre
ungdomar att man inte får och ska stå utanför Fritidsgården och hänga. Dock ok om man
kommer förbi en eller två ggr. Per termin för att ta en kaffe.
Ytterkläder: Skor och ytterkläder bärs inte inomhus av ungdomarna. Detta motverkar spring in
och ut samt medför att man tydligt känner att man är inne på Fritidsgården. När det gäller kläder
är motiv eller tryck med budskap om drogliberalitet eller främlingsfientlighet förbjudna.
Kontrakt: Kontrakt skrivs med ungdomen vid första besöket på Fritidsgården. Kontraktet
innehåller trivselreglerna kring inventarier, bemötande, droger och alkohol mm. Kontraktet
signeras av ungdomen och Gummifabriken och skickas till vårdnadshavaren. Verksamheten har
då överenskommelsen med samtliga berörda för en trevlig tid framöver på Fritidsgården. En del
av kontaktuppgifterna förs in i en lätthanterlig databas. Vi händelse i behov av snabb kontakt
med förälder hittas telefonnummer och dylikt väldigt snabbt.
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Ungdomskontrakt fritidsgårdarna Skurups kommun
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Dessa regler har vi skapat för att alla ska kunna trivas på fritidsgårdarna (Gummifabrikens, Rydsgårds och
Skivarps fritidsgård). De som inte följer reglerna kan ev. avstängas från verksamheten. Vid sådana tillfällen
kontaktas målsman och meddelas om vad som hänt, ev. kallas berörda till möte och kan där diskutera vad som
skett.
Som besökare på fritidsgårdarna ska man uppträda på ett trevligt sätt gentemot de andra besökarna och
personal. Man ska undvika att använda sig av könsord, rasistiska, våld- drogliberala eller andra kränkande
tillmälen. Den som medvetet åsamkar annan besökare fysiskt smärta/skada eller utsätter någon för mobbing
kan komma att avstängas från verksamheten och kontakt tas med målsman och ev. polis.
Som besökare på fritidsgårdarna förväntas du vara nykter/drogfri. Visar det sig att besökaren är påverkad av
någon form av droger kommer personalen att kontakta målsman samt Socialtjänst/Polis. All langning,
försäljning eller liknande är förbjuden.
Som besökare förväntas du uppföra dig i lokalerna på ett sånt sätt att inga inventarier pga. oaktsamhet
förstörs. Möbler skall användas på det sätt de är ämnade att användas. Skräp skall förpassas i sopkärl som står
utställda i lokalerna. Vid händelse av förstörelse av inventarier eller oaktsamhet av fritidsgårdarnas
gemensamma material blir personen betalningsskyldig och kontakt tas med målsman. All tobaksanvändning
(cigaretter, snus etc.) i, utanför eller kring Fritidsgårdens/skolans lokaler är enligt lag förbjudet.
OBS! Texta

Födelsedag:

Gårdsbesökarens förnamn + efternamn:

□□□

(åå-mm-dd)

____________________________________
Målsman namn+efternamn:

(Jag har tagit del av ovan nämnda trivselregler och

______________________

är införstådd med dess innebörd)
Skola: __________________________________

Klass: __________________________________

Besökaren mobil nr: ______________________
Hej förälder/målsman
Din ungdom har nu registrerat sig
på Fritidsgårdarna vilket vi tycker är
jätteroligt. Då din ungdom också
gått igenom trivselreglerna i
samförstånd med personalen på
Fritidsgårdarna ser vi därför fram
emot många roliga stunder
tillsammans. Du som
förälder/målsman får mer än gärna
komma ner på en rundvandring i
våra fina lokaler. Vi bjuder på kaffe!

Adress hem: __________________________________
Post nr: ______________________________________
Ort (stad): ______________________________
Målsmans mobilnr: _____________________________

____________________________________________
Fritidsgårdspersonals underskrift
Fritidsgårdarna
(Gummifabriken)
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Rundvandring: Direkt efter eller innan kontraktet skrivits ges ungdomen en visning av
lokalerna där den också får en bra ingångsrelation med personalen där man memorerar
varandras namn och samtalar lite kring den sociala strukturen.
Rökning: Alla som arbetar i den öppna fritidsverksamheten på den öppna och frivilliga
fritidsverksamheten i Skurups Kommun ska sträva efter en hälsofrämjande livsstil. Kontinuerlig
påminnelse och ställningstagande kring rökning görs, detta i rollen som skyddsfaktor.
Tobakslagen säger att ”rökning är förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller
annan verksamhet för barn och ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus”.
Ungdomarna ombedes att gå ut utanför fritidsgårdsområdet på gatan.
Inpantnings system: Tydliga, strukturerade och enkla regler gör att ungdomar mår bra och
känner sig trygga. All utlåning av pingisrack, biljardköer, musikinstrument etc. görs mot
inpantning typ mobiltelefon eller liknande. Detta för att värna om inventarier och andra
kostsamma grejer. Då inpantnings systemet noga efterföljs medförs också att slitage och
förstöring blir minimal. Informationstavla kring dessa aktiviteter kan strategiskt placeras vid
entrén t ex.
Lokaler på begränsade tider: Vissa lokaler på Fritidsgården är tidsbelagda och kan endast
nyttjas av ungdomarna under förutbestämda tider. T ex gymnastiksalen kan begränsas för att höja
statusen och respekten för dess användande. Även ett ”mysrum” kan begränsas av att man bokar
det. Då ges även tjejer eller ungdomar som är lite blygare och tar mindre för sig möjligheten till
samma område på lika villkor.
Handlingsplaner: All personal ska känna till och ständigt uppdateras kring bemötandeplanen
samt övriga handlingsplaner. Vid händelse där avstängning kommer att ske görs det enligt
följande; Ungdomen meddelas om varför han/hon kommer att få lämna Fritidsgården och hur
länge ungdomen kommer få bli avstängd. Kontakt med målsman görs direkt per telefon där man
berättar vad som hänt samt att man också meddelar att deras ungdom nu lämnar fritidsgården
och är under föräldrarnas ansvar. När ungdomen kommer åter efter avstängning tar personalen
ett kort samtal för att nu gå vidare på ett bättre sätt.
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Fritidsledarens roll
Som anställd i den öppna fritidsverksamheten är du till för de unga i Skurups kommun
där du ska bidra till att de har en meningsfull och aktiv fritid. Du har som uppgift att
fånga upp ungdomars idéer och önskemål samt väcka intresse för olika fritidsaktiviteter
och hur ungdomar kan vara delaktiga i att skapa olika fritidsaktiviteter.
Du ska skapa, driva och leda aktiviteter med fokus på barn och unga inom fritidsområdet
efter de trender som finns i samhället, genom nyskapande och nytänk men även genom
inriktning på traditionen som är en viktig del av jobbet som fritidsledare. Du initierar,
planerar och genomför aktiviteter och evenemang tillsammans med de unga. Du
samverkar med personalen inom verksamheten, andra kommunala, ideella verksamheter
och föreningsliv.
Du ingår i ett team där du tillsammans planerar, samordnar och analyserar arbetet för
utveckling av barn- och ungas fritid. Du kan i vissa projekt arbeta ensam med stöttning
av ditt team. Vilket innebär att olika processer med olika ungdomsgrupper eller olika
aktörer kan vara igång samtidigt.
Du ska jobba nära de unga som finns i fritidsgårdarnas verksamhet. Du ska även fånga
upp de ungas önskemål och behov med stor lyhördhet. Du ska möta ungdomar på ett
lösningsfokuserat sätt genom lek, spel, övningar eller kurser som görs tillsammans, i stor
gemenskap, där de ungas fritid blir till en rik upplevelse.

Avslut och Verksamhetsplanens arbete
Verksamhetsplanens arbete utgår från att få en gemensam arbetsplan för anställda. Även för att medborgare,
politiker och andra samhällsaktörer ska kunna få en övergripande och förstående inblick i hur verksamheten
arbetar för unga. Planen skall genomsyra alla fritidsgårdarnas verksamheter. Verksamhetsplanen gås igenom med
alla nyanställda på fritidsgårdarna. Planen ses igenom och revideras årligen. Då gås arbetsmetoder, utveckling och
resultat från arbetet igenom. Verksamhetsplanens riktlinjer och arbetsmetoder revideras årligen enligt kommunens
arbetsplaner, verksamhetsplaner, policys. Även förhållning till lagar och utveckling tas in. Verksamhetsplanen
kompletteras av arbetsplan som gås igenom månadsvis och arbetas med hela året.
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