Ungdomsverksamheten


Ungdomsverksamheten skall vara förankrad med politiska styrdokument och
implementeras som en självklar del av kommunens utvecklingsarbete genom
fortlöpande dokumentation



Verksamheten skall rikta sig till kommunens ungdomar och i första hand till de som är
mellan 13-17 år, och i andra hand till de som är mellan 10-25 år



Målgruppen för verksamheten skall först och främst vara de ungdomar som saknar
egen fritidstradition och som befinner sig i riskzonen för utanförskap



Verksamheten skall vara aktuell och utvecklas i takt med övriga samhället



Uppdatering av verksamheten skall ske kontinuerligt genom årlig översyn för att tillse
att dess aktualitet upprätthålls



Verksamheten skall erbjuda tillräcklig och kompetent personal med löpande
möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling



Ungdomsverksamheten skall representeras av ett ungdomsråd/gårdsråd med en
beredande funktion för politisk återkoppling 2 ggr/år bestående av medlemmar från
fritidsgårdsverksamheten och skolans ungdomsverksamhet samt elevråd



Verksamheten skall utgöras av både öppen verksamhet och sluten gruppverksamhet
samt föregås av tydliga riktlinjer och förhållningssätt



Ungdomsverksamheten skall vara politiskt neutral och fri från religiösa påtryckningar

Mål och syfte


Ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga
och drogfria mötesplatser.



Ge barn och ungdomar träning i demokrati.



Få barn och ungdomar att fokusera på att arbeta för sina intressen och livsmål.



Använda ett situationsanpassat arbetssätt som innebär att driva verksamheten och
aktiviteterna efter de ungdomar som besöker fritidsgården eller på annat sätt deltar i
ungdomsverksamheten, samt efter vad som ligger i linje med verksamhetens
målgrupp.



Få med ungdomarna i vårt planeringsarbete och uppmuntra dem att vara med i det
praktiska arbetet.



Skapa forum för inflytande och medbestämmande.



Använda ett arbetssätt som uppmuntrar ungdomarna att odla sina intressen och
underlätta till delaktighet i föreningslivet och samhället.



Ge ungdomarna möjlighet att följa samhällsutvecklingen.



Erbjuda möjligheter till samtal, råd och vägledning i en harmonisk och
förtroendeingivande miljö



Berika ungdomarna intellektuellt och kulturellt.



Förebygga kriminalitet och missbruk samt mobbning och diskriminering



Skapa en intressestyrd verksamhet och få ungdomarna aktiva genom deras egen
kreativitet



Främja integrationen.



Värna om de svaga och tysta samt verka för jämställdhet och mångfald



Erbjuda verktyg för ökad självkännedom och tillit samt förståelse och empati

/Antaget av kommunstyrelsen den 24 juni 2014

