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Beredningen för kultur- och fritidsfrågor beslutade den 26 september om följande riktlinjer.

Inledning
Den öppna verksamheten på ungdomsgårdarna ska ha en trygg, välkommande och hemtrevlig miljö, där
alla ska bli sedda och hörda. Hit kan ungdomarna komma och ”bara vara” eller få prata av sig en stund
med vuxna, som inte ser dem som ett problem utan som en positiv kraft.

Ungdomsgården är en plats för trygga möten i en drogfri miljö för ungdomar oavsett ålder, kön, etnisk
bakgrund, religion eller politisk åsikt.
Verksamheten ska bygga och befrämja bärande och hållbara relationer.

Hälsofrämjande verksamhet
Ungdomsgårdarna ska verka hälsofrämjande. Verksamheten ska bidra till en hälsosam livsstil och ta
tydligt avstånd från tobak, alkohol och droger.

De trivselregler som finns ska efterlevas och fungera, genom att personalen diskuterar med ungdomarna
om vad som får dem att känna trygghet och trivsel. Miljön ska vara varm och stämningsfull.
Ungdomsgården ska arbeta med återkommande aktiviteter som får ungdomarna att känna igen sig och se
fram emot till exempel skolavslutningsresa, skidresa, helgfirande, filmfestival, ishockeyresa, turneringar
och disco. Men det ska även finnas utrymme och flexibilitet för spontana aktiviteter.

Målgrupp
Målgruppen är ungdomar i årskurs 6 – 2:a året i gymnasiet, (åldern 12 – till längst 18 år), men verksamhet
ska även finnas för årskurserna 3 – 5, (åldern 9 – 11 år) vars syfte är att skapa en naturlig tradition att gå
till ungdomsgården, även när de blir tonåringar. De föreningslösa ungdomarna ska ges stöd för att få
möjlighet att skapa och utveckla ett intresse. Ungdomarna ska känna att de är duktiga på något, som gör
att de växer och känner sig stolta för att stärka deras självförtroende. De ungdomar, som i lägre grad än
andra blivit positivt sedda av den övriga vuxenvärlden, ska få särskild uppmärksamhet.
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Samverkan och planering
Verksamheten deltar i samverkansmöten på varje ort tillsammans med bl a skola, polis och vård- och
omsorgsförvaltning (SOPOFRISKO).

Inför varje terminsstart utarbetas en verksamhetsplan för varje gård, med en grovplanering vecka för
vecka.
Inför varje årsslut ska de skriva en verksamhetsberättelse.

Det sker ett regelbundet samarbete mellan alla fritidsledarna.

Dessa riktlinjer träder i kraft den 26 september 2012.
Ingela Wikander
Ordförande i beredningen för kultur- och fritidsfrågor
Leif Lind
Enhetschef för fritidsenheten
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