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Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan för fritidsgården Fenix
Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2016-12-07, § 73
Dnr KoF 2016/38, 816

Planens syfte
Syftet med verksamhetsplanen är att lägga fast fritidsgården Fenix syfte,
inriktning, omfattning och målsättningar för de kommande åren.

Varaktighet
Verksamhetsplanen gäller 2017–2019.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att verksamhetsplanen revideras eller
förnyas inför år 2020. Målsättningen är att framtida verksamhetsplaner ska
fastställas så att de gäller fyra år från och med andra året varje mandatperiod.

Uppföljning och utvärdering
Den verksamhet som beskrivs i planen följs upp av kultur- och fritidsnämnden i
samband med delårsrapport och årsredovisning. Denna uppföljning kan ge
upphov till att syfte eller mål revideras.
Planen utvärderas i början på varje mandatperiod, inför arbetet med ny
verksamhetsplan.

Vem och vad styr fritidsgårdsverksamheten?
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige
2014-01-27, § 12 ansvarar nämnden, i samråd med grundskolan, för öppen
ungdomsverksamhet, dit fritidsgården räknas.
Kommunfullmäktige har i ”Strategisk utvecklingsplan för Älmhults kommun
2015–2019” uttryckt att kommunens fritidsgård ska vara
”en trygg, drogfri och demokratisk mötesplats för ungdomar”
Fritidsgårdsverksamhet är inte reglerad i lag. Kultur- och fritidsnämnden kan
därför själv bestämma hur verksamheten ska utformas utifrån fullmäktiges
beslut.

Fritidsgården Fenix syfte
Fritidsgården Fenix syfte är att vara en attraktiv mötesplats för ungdomar i
årskurs 6–9. Besökarna ska erbjudas att tillsammans med personalen arrangera
aktiviteter i en trygg, trivsam och drogfri miljö.
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Verksamhetens omfattning – öppettider
Verksamheten i fritidsgårdslokalen ska vara öppen minst 18 timmar per vecka
under de veckor skolundervisning pågår i Älmhults kommun. Under varje
arbetstillfälle arbetar minst två personal.
18 timmar ska fördelas så att fritidsgården har öppet under följande tider
 minst tre eftermiddagar/kvällar i veckan mellan måndag och fredag, totalt 15
timmar kvällsverksamhet
Övriga 3 öppna timmar per vecka förläggs på samarbete mellan Linnéskolan och
fritidsgården Fenix, enligt överenskommelse fram till och med vårterminen
2017.
Utöver öppethållande under de veckor skolundervisning pågår ska fritidsgården
även anordna lovaktiviteter under sport-, påsk-, sommar-, samt höstlov.
Sommaraktiviteterna ska vara riktade till ungdomar i årskurs 5–9.
Exempel på hur öppettiderna kan förläggas en normal vecka
Tisdag

15.00–20.00

Onsdag

08.00–13.00 (Linnéskolan)

Torsdag

15.00–20.00

Fredag

17.00–22.00

Avgifter
För att få vistas på fritidsgården Fenix krävs ett Fenixkort. Kortet är giltigt fram
till och med dagen då ungdomen slutar årskurs 9. Fenixkortet måste medtas vid
varje besökstillfälle och används som pant vid lån av fritidsgårdens egendom.
Fritidsgården får ta ut en mindre engångsavgift för kortet. Kultur- och
fritidsnämnden ska årligen fastställa avgiftens storlek.
Fritidsgården får även ta ut avgifter för lovaktiviteter, enligt
självkostnadsprincipen.

Personal
Fritidsledarutbildning eller annan utbildning som anses likvärdig är relevant för
arbete på fritidsgården Fenix. Personlig lämplighet väger dock tyngst vid
rekrytering.
Fortbildning för personalen varje år är av största vikt för att
fritidsgårdsverksamheten ska ligga i framkant.

Verksamhetsidé
Fritidsgårdsverksamheten riktar sig till ungdomar som går i årskurs 6 till och
med 9. Verksamheten ska vara drogfri och grundas på trygghets-,
relationsskapande- och jämställdhetsarbete.
Fritidsgården Fenix ska vara en demokratisk verksamhet som är partipolitiskt
och religiöst obunden. Ungdomarna ska få vara en del av verksamheten genom
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att fritidsgårdens personal utgår från deras önskemål när aktiviteter planeras.
Ungdomarnas förslag på aktiviteter kan sedan implementeras i verksamheten
utifrån ungdomarnas förutsättningar och fritidsgårdens möjligheter.
Med en lyhördhet för besökarnas önskemål och behov samt en viss förberedelse
av aktiviteter kan fritidsgården skapa utrymme för umgänge och gemenskap,
samtal och kreativt skapande.
Aktiviteter som anordnas under fritidsgårdens kvällsverksamhet ska vara öppna
för alla ungdomar i målgruppen att delta i spontant och utan föranmälan.

Verksamhetsinriktning och mål
Främjande av besökarnas utveckling och välbefinnande samt
delaktighet och inflytande
Fritidsgårdens personal ska arbeta utifrån varje individs enskilda förutsättningar
och stimulera till en känsla av självständighet och meningsfullhet. Exempel kan
vara att uppmuntra ungdomarna till att genomföra det som de klarar av att göra
och ge stöd i det de inte klarar.
Det innebär också att personalen ska uppmuntra ungdomarna att göra egna val
för att själva bestämma över sin vardag. Personalen ska vara flexibel och lyssna
in varje enskild individ utifrån dennas behov och därefter skapa möjligheter till
ett meningsfullt liv.
Genom att arbeta utifrån ett salutogent synsätt ska personalen arbeta för att
stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Personalen ska bidra
till att skapa en tillvaro som blir meningsfull, begriplig och hanterbar för
individen.
Fokus ska ligga på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller positiva
beteenden istället för vilka faktorer som orsakar mindre önskvärda beteenden. I
praktiken omsätter vi detta genom att arbeta med positiv förstärkning och
uppmuntra ungdomarna att följa sina drömmar. Personalens uppgift blir att
konkretisera ungdomarnas drömmar och genom stöd och uppmuntran hjälpa
dem att stegvis uppfylla drömmarna.
Personalens huvuduppgift är att uppmärksamma ungdomarnas positiva
beteenden men också att bygga starka och hållbara relationer. Berätta för
ungdomen när hen gör något positivt och hur bra det var. Det är viktigt att inte
fastna i fällan att endast kommentera och tillrättavisa. Det är minst lika viktigt
att uppmärksamma när de gör något bra, om inte viktigare.
En del av detta blir också att se ungdomarna varje gång de besöker fritidsgården.
Hälsa och uttrycka hur roligt du tycker det är att just denna person kommit till
fritidsgården.
Upptäcker vi något en ungdom är bra på så blir det vår uppgift att uppmuntra
ungdomen att fullfölja det och leva ut sin talang. Alla har något de är bra på och
det är vår uppgift att synliggöra deras positiva sidor för dem själva.
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Integration
Ett annat mål med verksamheten är att bidra till att minska segregationen bland
kommunens ungdomar jobba kring integration. Ungdomarna behöver ha fler
kontaktytor än i skolan. En förutsättning för att Fritidsgården ska kunna arbeta
integrationsfrämjande är att det finns ett kulturellt utbyte i verksamheten mellan
inrikes och utrikes födda.
Skapa trygga miljöer
Fritidsgårdens personal ska arbeta för att se och uppmärksamma varje enskild
individ genom att hela tiden vara närvarande i verksamheten.
Personalen ska föra gärna en dialog med ungdomarna på ett nyfiket och
utforskande sätt, men även vara tydlig med gränsdragningar vid kränkande
behandling.
Varje år ska en enkätundersökning genomföras, där ungdomarna får svara på
olika frågor som bland annat innefattar klimatet i verksamheten.
En meningsfull fritid för fler ungdomar
För att ge fler ungdomar möjligheten att till en meningsfull fritid där de kan växa
som människor ska fritidsgården aktivt arbeta med att locka nya besökare till
Fenix. Fritidsgården ska därför arbeta med uppsökande verksamhet i alla skolor i
kommunen där eleverna ingår i fritidsgårdsverksamhetens målgrupp.
Fritidsgården ska även sträva efter att skapa en miljö som attraherar fler tjejer till
verksamheten.
Vid vårterminens slut ska fritidsgården erbjuda alla kommunens elever i årskurs
5 att göra studiebesök i Fenix verksamhet.
Fritidsgården ska även ta fram en folder som berättar om Fenix verksamhet.
Foldern ska skickas ut till alla föräldrar med barn i årskurs 6. Personalen ska
även sträva efter att få medverka vid alla föräldramöten som hålls i uppstart för
föräldrar till barn i årskurs 6 i kommunen.
För att locka besökare från hela kommunen ska fritidsgården minst två gånger
per år genomföra uppsökande verksamhet utanför Älmhults tätort.

Samverkan
Samarbetet med polis och räddningstjänst ska vara en naturlig del av
fritidsgårdens verksamhet. Löpande dialog ska föras med kommunpolis, och
polisen bör uppmuntras att regelbundet besöka fritidsgården under ordinarie
öppettider.

