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Stadgar för fritidsgården Träffen
För att få så hög kvalitet som möjligt på verksamheten arbetar fritidsgården för en bestämd
åldersgrupp. Fritidsgårdens målgrupp är 13 - 17 år från och med augusti 2019.
Fritidsgården är belägen vid Rotskärsskolans sporthall.
Verksamhetens ändamål
Fritidsgården ska vara ett komplement till övrig fritidsverksamhet i kommunen samt ett
alternativ för alla barn och ungdomar.
Fritidsgården ska vara en trygg och drogfri miljö. Deltagarna kan vara med och forma
verksamheten, genom att vara delaktiga och engagerade i demokratiska läroprocesser.
Verksamhetens målgrupp
Alla ungdomar i kommunen från 13 år och upp till och med 17 år.
Planering av verksamheten
Fritidsgårdens verksamhet och planering löper terminsvis. En övergripande årsplanering utifrån
mål och uppdrag görs, för att sedan mer ingående färdigplaneras inför och under terminerna
tillsammans med deltagare från fritidsgårdens verksamhet.
Trygghet och miljö
Miljön på fritidsgården skall av deltagarna upplevas trygg och inbjudande. Ett gårdskort är
kopplat till verksamheten. Varje deltagare i verksamheten erhåller gårdskort och godkänner
därmed fritidsgårdens regler. Gårdskortet fungerar som pant vid utlåning av material.
På fritidsgården råder nolltolerans mot alkohol, droger och kriminalitet. Det råder också
nolltolerans när det gäller hatbrott avseende etnisk härkomst, religiös övertygelse, sexuell
läggning och könsidentitet samt även mot mobbing och kränkande behandling.
Det råder rökförbud i och utanför kommunala anläggningar så det gäller även vid fritidsgården.
Sommarverksamhet
Utifrån ekonomiska förutsättningar bedrivs verksamhet under sommaren (juli – augusti).
Aktiviteter ordnas av fritidsgården, i eller utanför de egna lokalerna.
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Personal
Verksamheten leds av tillsvidareanställd föreståndare och en fritidsledare på heltid samt två
ungdomsledare på deltid. De ansvarar för verksamhet, planering, genomförande, uppföljning och
utvärdering. Personalen ansvarar för inköp till fritidsgården samt för att leda timanställd personal
i verksamheten.
I fritidsledar- och ungdomsledarrollen ingår:










Att vara en vuxen förebild.
Se, höra och bekräfta deltagarna.
Skapa relationer till deltagarna genom att ha ett främjande förhållnings- och arbetssätt,
arbeta med det positiva i relationerna. Vara ett stöd, uppmuntra och vägleda deltagarna i
deras utveckling.
Vara öppen för att utveckla sig i fritidsledar-/ungdomsledarrollen genom litteratur och
kurser/föreläsningar eller annat som erbjuds.
Dokumentera verksamheten och vad som händer genom att skriva dagbok efter varje
öppethållande. Uppdatera sig genom att läsa i dagboken vad som hänt sedan man jobbade
senast.
Alla anställda, även timanställda deltar i minst ett personalmöte per termin.
Tillsvidareanställda deltar på APT en gång i månaden tillsammans med kultur- och
fritidschef.
Anställda på fritidsgården ska skriva på och vara införstådd med sina skyldigheter
gällande tystnads- och anmälningsplikt samt lämna utdrag ur brottsregistret.
Om personalen känner oro kring en deltagare eller misstänker användande av droger
kontaktas sociala myndigheten och/eller polis.
Polisanmälan görs alltid vid skadegörelse av inventarier/lokal.

Regler i verksamheten








På fritidsgården råder nolltolerans mot alkohol, droger och kriminalitet. Det råder också
nolltolerans när det gäller hatbrott avseende etnisk härkomst, religiös övertygelse, sexuell
läggning och könsidentitet samt även mot mobbing och kränkande behandling.
Det råder rökförbud i och utanför fritidsgården.
För att vistas på fritidsgården eller delta i aktiviteter måste man kvittera ut ett gårdskort.
Gårdskortet är gratis och kan fås av alla ungdomar från 13 12 år som bor i Älvkarleby
kommun. Vid tecknande av kortet skriver innehavaren på att man läst, förstått och
uppträder utifrån fritidsgårdens regler. Kortet är personligt och kan inte hämtas ut av
någon annan än innehavaren. Kortet gäller tills ändringar av regler eller stagar görs, då
måste kortet förnyas. Utlåning av fritidsgårdens material sker mot pant av gårdskortet.
Innehavaren av kortet ansvarar för att materialet lämnas tillbaka. Om något gått sönder
eller tappats bort på grund av oaktsamhet blir man ersättningsskyldig. Detsamma gäller
om material inte lämnas tillbaka.
Tillfälliga besökare/deltagare som inte innehar gårdskort kan vid enstaka tillfällen besöka
fritidsgården. Dessa noteras som tillfällig besökare på gästlistan.
På datorerna får man inte ladda ner/spara bilder, filer, program mm. Inga sidor med våld,
pornografiskt, rasistiskt eller kränkande innehåll får besökas eller spridas.
Deltagare förväntas ha ett respektfullt sätt gentemot anställda och andra deltagare.

Att bryta mot fritidsgårdens regler kan medföra avstängning från fritidsgården. Beslut
om detta tas av personal och samtal sker med aktuell deltagare.

