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OMRÅDE ORGANISATION1. Organisationsöversikt 
Gör ett organisationsträd/översiktlig beskrivning av hela din organisations verksamhet. Gör sedan 
en likadan översikt per enhet (Karlsäng och Gyttorp för sig). Beskriv vad ni gör/enhet, för vem/vilka 
och varifrån kommer uppdragen. Max 1/2 A4-sida 

Nora Kommun har två fritidsgårdar, en i Gyttorp och en i Nora. Tillsammans har vi öppet fem 
kvällar i veckan. All personal arbetar också dagtid på Karlsängskolan. Vi är en egen organisation 
med egen chef under kommunförvaltningen barn och ungdom.  
Skolan och fritidsgårdens personal möter tillsammans ungdomarna på deras skoltid. Vi tror att det 
är bra att det finns fler vuxna dagtid som har olika uppdrag. Fritidsledarna har ett uppdrag och 
lärarna ett. Det som är gemensamt mål för oss är att vi strävar efter att möta ungdomarna på ett bra 
sätt och att få ha förmånen att vara en del i deras personliga utveckling både kunskapsmässigt och 
som fungerande sociala individer. Detta gör att vi kompletterar varandra och tar tillvara på våra 
olika kompetenser på ett bra sätt. Den största fördelen med att gården finns där på dagtid är att vi 
får möjlighet att bygga fler relationer med ungdomar, vilket vi tror skapar en bättre helhetssyn och 
förståelse för de ungdomar vi möter. Samarbetet mellan skolans och fritidsgårdens personal är 
därför viktig.  
 
Fritidsgården ingår i områdesgruppen på Karlsängskolan. Gruppen träffas en gång i månaden, där vi 
får tillfälle att diskutera hur vi ska samarbeta på bästa sätt mellan fritidsgård, skola, 
socialförvaltning och polis. Enhetschefen för fritidsgårdarna deltar i en av kommunens 
ledningsgrupper. Vi ingår även i samverkansgrupper och Nora-För gruppen, som arbetar med 
ANDT-frågor skola, socialförvaltning, polis och samverkan med politiken i Nora ingår. 
 
Tyngdpunkten i fritidsgårdarnas arbete är den öppna gårdsverksamheten och i första hand kvällar, 
lov och riskhelger. Under sommaren bedriver vi lägerverksamhet på Alntorps Ö för de som är 
blivande årskurs sju till höstterminen. Det är viktigt för oss fritidsledare att lära känna och 
introducera blivande elever som ska börja till hösten på Karlsängskolan. Det ger oss en bra start i 
vårt arbete med att bygga nya relationer. 
Fritidsgårdarna viktigaste uppdrag är att vara professionella relationsbyggare mellan ungdomar - 
ungdomar och vuxna – ungdomar och att alla ska känna sig delaktiga i verksamheten, vilket vi 
hoppas leder till bra förutsättningar för bärande relationer. Metoder vi arbetar efter är öppen 
verksamhet där det finns tillgång till ett trevligt café, en viktig träffpunkt för ungdomarna. Det finns 
också en stor lokal som är utrustad med biljard, pingis, olika tv-spel o s v. Vi har också ett musikrum, 
studio och samtalsrum där man kan lyssna på musik och umgås. Det ungdomarna också erbjuds är 



 
 

 
 

att delta i olika projektgrupper arrangörsgrupper, tjej/killgrupp, resor, lägerverksamhet och olika 
arrangemang med musik och dans etc. 
 
Att ta sig tid att sitta ner och prata och möjliggöra möten med ungdomar är något vi tycker är viktigt 
i vårt arbete. Metoderna ”verktygen” har en underordnad betydelse. Målet är att skapa goda 
bärande relationer med ungdomarna som vi hoppas i förlängningen ska leda till en större 
delaktighet av ungdomarna i all verksamhet på fritidsgårdarna. I det förebyggande/främjande 
arbetet medverkar vi ibland på föräldramöten. Fritidsledarna informerar om den aktuella 
ungdomssituationen och verksamheten på fritidsgårdarna.  
Vi tycker det är viktigt med ett bra samarbete mellan skolan och fritidsgård. Fritidsledare finns 
dagtid på skolan fem dagar i veckan. Ett av våra samarbeten med skolan är åttans år, där 
fritidsledare tillsammans med skolsköterska, kurator, syo och fritidspedagog från skolan jobbar 
med varje årskurs åtta under hela året med ungdomarna. Det är livskunskapsfrågor vi berör under 
dessa dagar t ex sex och samlevnad, porr och hälsa, lag och rätt, ANDT-frågor. 
 

Fråga 2 Processbeskrivning 
Beskriv mycket kort era processer (tex likabehandlingsarbete, systematiskt kvalitetsarbete, 
fritidsverksamhet mm), vilka gör vad, intern/extern samverkan. Max 1/2 A4-sida 

Planen för likabehandlingsarbetet ingår som en del av Karlsängskolans 
trygghetsplan/likabehandlingsplan. 

Fråga 3 Lokaler  
Vilka lokaler använder ni, funktion, arbetsmiljö, lokalisering, påverkan på verksamheten och ev 
behov.Max 1/3 A4-sida 

Karlsängskolans fritidsgård: 
Karlsängskolans fritidsgård använder sig i första hand av Aktivitetsrummet ”aulan” där det finns en 
scen för musik, teater och olika arrangemang. Det finns två biljardbord, musikrum, samtalsrum/ 
mysrum, tv-spelrum, studio, fyra pingisbord, armbrytarbänk. Fritidsledarna ansvarar för den öppna 
verksamheten på dagtid(raster)och kvällsverksamheten på fritidsgården På dagtid samarbetar vi 
med övrig personal på skolan. Cafeterian som ligger i anslutning till aktivitetsutrymmet används 
både på dagtid och kvällstid, där kan ungdomar handla mackor, frukt, juice, godis och låna kortlekar 
och olika spel. Personalen har ett arbetsrum för personalmöten, planering, samtal mm. Kontor finns 
vid administrationen för ansvarig enhetschef.   
 
Karlsängskolans fritidsgård har haft sin verksamhet i skolans lokaler sedan hösten 2001. 
Fritidsgårdarna utgör ett eget verksamhetsområde med en enhetschef som ansvarar för 
verksamheten. Att dela lokaler med skolan gör att det ställs särskilda krav på verksamheten när det 
gäller olika aktiviteter som fritidsgårdarna erbjuder. Dagtid används lokalerna och utrustningen av 
alla elever som går på skolan. Det gör att det blir ett större slitage på fritidsgårdarnas inventarier. 



 
 

 
 

Att vi delar lokaler med skolan speciellt på Karlsängskolan gör att vi inte kan skapa en tillräckligt 
bra pedagogisk fritidsgård med en miljö som är lämplig för gårdsverksamhet. Det vi önskar är egna 
lokaler i skolan eller en "nytt hus" som ligger tydligt avgränsade, men som kan användas och 
utformas av ungdomar och fritidsledare under skoltid och kvällstid. Vi ser fram mot nya 
”karlsängskolan” där vi kan få vara med från start och utveckla den nya fritidsgården med 
anpassade lokaler för fritidsgårdsverksamheten. 
 
Gyttorps fritidsgård 
Gyttorps fritidsgård ligger placerad på Gyttorpsskolan. Det finns två klassrum som är 
iordningsställda för att fungera som fritidsgård. En av lokalerna är cafeteria med kök där 
ungdomarna kan baka köpa mackor, frukt, dricka och låna spel. Det andra rummet är ett 
aktivitetsrum där det finns ett pingis bord och ett biljard bord och olika spel. Lokalerna används 
också till viss del av skolan. Idrottslokalen används flitigt på Gyttorpsgården med bl.a. olika bollspel 
och lekar.  
 

Fråga 4 Personal 
Vilken personal har ni/verksamhet, vad gör de och riktat mot vem? Sysselsättningsgrad .Max 1/3 
A4-sida 

Personal som arbetar vid Nora fritidsgårdar är nuvarande fem heltidstjänster och en delad 25 % 
tjänst fritidsgård 50 % skola. Enhetschefen har en viss del som ledningsfunktion i sin tjänst. 
Fritidsgårdarna finns på två skolor. 
Verksamheten riktar sig mot ungdomar 10-17 år. Fritidsledarna jobbar i stor utsträckning i öppen 
verksamhet både dag och kvällstid, men också med cafeteria dagtid på Karlsängskolan och andra 
riktade insatser tillsammans med skolan, exempelvis mi-samtal, tjej-killgrupper, 8:ans år. En annan 
del av fritidsledarnas arbete går till riktad kvällsverksamhet, olika arrangemang, lovaktiviteter och 
lägerverksamhet.  
 

Fråga 5 Ungdomar 
Hur ser era målgrupper ut/verksamhet Max 1/3 A4-sida 

Fritidsgården Karlsängskolan 

 Karlsängskolan hade under våren 500-600 besök i månaden. Det är ca 60 – 70 besökare per kväll.  
Under hösten har vi haft ett ökat besöksantal med 700-800 besök per månad. Fredagskvällarna är 
den mest välbesökta kvällen under vår och höst mellan 80-100 besökare. Under skoltid är det i 
första hand den öppna fritidsgårdsverksamheten som erbjuds när eleverna har raster och 
håltimmar. Fritidsledarna hjälper också till i elevkafeterian och som vuxenstöd tillsammans med 
elever som gör praktik där.  
 
 



 
 

 
 

Gyttorps fritidsgård 
Gyttorps fritidsgård har öppet två kvällar i veckan och har ca 250 besök i månaden av ungdomar. 
Det är ca 30-35 besökare i snitt per kväll. Under hösten har det ökat till 350 besök i månaden ett 
snitt på ca 40 besökare per kväll åldern på ungdomarna är 10-17 år. Vissa kvällar och speciella 
arrangemang är besökare antalet högre. 

Fritidsgårdarna har också ökat med antal tjejer på gårdarna, speciellt under hösten ca 40 % tjejer 
och 60 % killar. 

Vi har också många nyanlända och ungdomar med invandrarbakgrund på fritidsgårdarna. 
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OMRÅDE VERKSAMHET UNDER ÅRET Fråga 6 Kort redovisning av årets 
arbete/enhet 
Beskriv verksamhetens huvudsakliga innehåll. Vilka är/var uppdragen, vad gjorde ni och vilka blev 
resultaten-Analys Max 1 A4-sida 

En plats för alla! 
Vi jobbar mycket med förhållningsättet att fritidsgårdarna ska vara en plats för alla. 
Integrationsarbetet är en stor del i detta arbete, vi har många besökare från alla världens hörn. Vi 
har nyanlända elever och ensamkommande ungdomar som besöker oss på fritidsgårdarna. Öppna 
verksamheten är vårt huvudsakliga arbete där vi möter ungdomarna på kvällstid och även dagtid 
under elevernas fritid på Karlsängskolan. Fritidsledarna samarbetar också och deltar i skolans 
arbete till viss del. Fritidsgårdarna har många besökare under kvällstid och öppet på båda gårdarna 
tillsammans fem kvällar i veckan.  
I den öppna verksamheten skapar vi relationer med ungdomarna, det är själva kärnan i vår 
verksamhet. Att tillsammans med ungdomarna skapa en fritidsgård som är en plats för alla. En bra 
och positiv och trygg mötesplats, med en verksamhet och innehåll där alla blir bekräftade och hittar 
sin plats.     
 
Disco/musik 
Discokvällarna som är minst två gånger per termin lockar många ungdomar.  
Under lov har vi arrangerat, talang tävling, dans och musikprojekt i samarbete med andra aktörer, 
disco med sånguppträdande av ungdomar. 

Flera av våra arrangemang görs i samarbete med våra ungdomar, allt från att planera, genomföra, 
uppträda och sköta ljud och ljus under arrangemangen. 
 
Både i samband med påsklovet och höstlovet arrangerade Gyttorps fritidsgård disco för yngre 



 
 

 
 

ungdomar 100-130 besökare. Ett antal äldre ungdomar från fritidsgården var med och arrangerade 
och planerade  

Discokvällen tillsammans med fritidsledarna. Ungdomarna planerade allt från att vara dj:s till att 
sköta kafeterian och underhållningen av kvällen. Det var lyckade kvällar med många ungdomar som 
besökte arrangemanget och en stor grupp ungdomar som var delaktiga och jobbade under kvällen. 

Vi har också haft en musikworkshop under höstlovet och konsert på fritidsgården i Nora med 
musikgrupper som var inbjudna. 

Vårschow 

Det blev en stor vårschow i maj månad det blev 13 olika uppträdanden i bio lokalen och två 
föreställningar med ungdomar från fritidsgårdarna. 150 ungdomar besökte arrangemanget. Det var 
många ungdomar engagerade och som var med och planerade arrangemanget tillsamman med 
fritidsledarna, allt från att sköta ljus, ljud och uppträda. 

 
 
Resor/MUCF 

gruppverksamhet dagtid 
Under läsåret har fritidsledarna varit inblandade i både tjej och killgruppsverksamhet i skolan, 
bland annat i samarbete med skolkuratorn och med en fritidspedagog som arbetar på 
karlsängskolan. Vi har haft flera badresor under året till Gustavsvik och kokpunkten i Västerås. Vi 
reste till Boda Borg under höstlovet med 43 ungdomar. Fritidsgårdarna reste för tredje gången till 
Kloten med en full buss det var i början av höstterminen med åk 7:or. Det är ett led i att lära känna 
de nya eleverna som börjat högstadiet. Ett gäng tjejer reste tillsamman med två fritidsledare till 
tegelbruket i Örebro för att delta i en aktivitetsdag för tjejer. 

 

Tjejprojekt 

Dans för hälsa 13-14 april 2018, Örebro 
”En forskningsbaserad insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos ungdomar”  

Syftet med dansen är att förebygga psykisk ohälsa bland flickor i åldern 14-19 år. Dans för hälsa 
riktar sig till flickor som har återkommande besvär med: Stress, höga krav på sig själv, trötthet, 
nedstämdhet, ont i magen, ont i huvudet m.m.  
 
Under våren 2018 har Annalena Schöllin och Linnea Lindahl deltagit i en kurs som heter Dans För 
Hälsa med Anna Duberg.  
Innan vårterminens slut presenterade vi detta inför elevhälsan på Kalsängskolan och det mottogs 
positivt. Vi konstaterade att behovet fanns på skolan att starta dans för hälsa grupper. Under 
höstterminen fortsatte vi att inventera behoven tillsammans med elevhälsan. På höstlovet 
genomförde vi ett öppet dans för hälsa-tillfälle där vi hade Agnes Steiner som ledare och 
danspedagog. Vi hade ett flertal intresserade tjejer men tyvärr blev deltagandet inte så stort då vi 
tror att det hade med lovet att göra. Många hade andra aktiviteter utanför fritidsgården och 
familjeresor.  



 
 

 
 

 
Vårt fortsatta arbete under vårterminen -19 är att utifrån de namn som vi konstaterat eventuellt har 
behov utifrån deras hälsotillstånd. Förhoppningen är att vi ska kunna starta en grupp i direkt 
anslutning till skolan slut, ca 1 gång/ veckan under 10 veckor.  
 
   
Politikerkväll på Fritidsgården i Nora 

Vi har på fritidsgårdarna tillsammans med bildningschefen bjudit in till en debattkväll inför valet till 
kommun, region, och riksdag. Inbjudna var de partier som representerar i Nora 
Kommunfullmäktige. Det var frågor som handlade om den lokala ungdomspolitiken i Nora. 
Ungdomar och vuxna fick ställa frågor direkt till den lokala politiken både oppositionen och de som 
är styrande i kommunen just nu. Det blev en lyckad kväll med många ungdomar som fick chans att 
ställa frågor om Noras framtid och politik. Frågor under kvällen handlade bland annat om 
fritidsgårdarnas framtid, träffpunkter för ungdomar, nya Karlsängskolan, skolfrågor, föreningslivet, 
kultur, ekonomi mm. Under kvällens fikapaus spelade husbandet Erik och Torbjörn, moderator var 
fritidsledare Ronny Wästborn. Vi kommer att jobba vidare med att träffa politiken i Nora, vi tror att 
det är viktigt både för våra ungdomar och politiken att träffas regelbundet. 

 
 
Skollov 
Under skolloven arrangerar vi traditionellt turneringar, antingen fotboll eller innebandy. Det är 
alltid mycket ungdomar med. 
 
Tjejkväll 
Under vårterminen var det en av våra gamla besökare som ville genomföra en tjejkväll på Gyttorps 
fritidsgård som sitt gymnasiearbete. Hon planerade och genomförde tjejkvällen till stor del själv. 
Under själva tjejkvällen var fritidsledarna där som stöd och skötte lite markservice medan hon 
koncentrerade sig på tjejerna. En mycket lyckad kväll med ca 15 tjejer som deltog, även denna 
aktivitet ser vi som ett steg i arbetet där vi vill få ungdomarna mer delaktiga i verksamheten. 
 
Valborg Nattöppet på fritidsgården i Nora. 
Under valborgsmässoafton hade fritidsgården en musikkväll med trubadur i cafét och bjöd på grillat 
och fika. Vi hade ett bra samarbete med några ungdomar och en förälder som var med och 
arrangerade det hela. Vi hade en trevlig och välbesökt kväll med ca 80 ungdomar. Valborg är en stor 
riskhelg och det är viktigt för oss att ha ett drogfritt alternativ för ungdomar. Ett bra samarbete 
mellan polis, socialtjänst och fritidsgården tror vi är till stor betydelse för dessa ungdomar och en 
viktig del i vårt arbete, speciellt under riskhelger. Det är positivt att många unga i Nora väljer ett 
drogfritt alternativ. Fritidsgården kommer att fortsätta med att ha drogfria alternativ och 
uppsökande verksamhet som en del i fritidsgårdarnas främjande och förebyggande arbete mot 
alkohol/droger. 
 
 



 
 

 
 

Vänortsarbete Årets tema ”för ett fredligare Europa” 
Nora är sedan många år med i ett vänortsarbete med Köyliö Finland, Kóo Estland och Fladungen 
Tyskland och Hóne i Italien. I år var det Hóne i norra Italien som var värdar för träffen. 
Fritidsgården har varit delaktig i detta i flera år ca 5 ungdomar från varje land åker med på 
träffarna. En fritidsledare tillsammans med 5 ungdomar och 5 vuxna följde med på resan till Italien 
detta år. Ungdomarna från Nora var med och berättade om Noras olika projekt och verksamheter. 
Ungdomarna fick vara med på italiensk TV också och blev intervjuade på engelska och träffa andra 
ungdomar från Hóne och de andra vänorterna. Värdefullt att få möta andra kulturer och se hur dom 
lever i sina länder som ung i dag.  Olika aktiviteter fick dom också prova på tillsammans med 
ungdomarna från de olika vänorterna t ex äventyrsbana högt bland träden, utflykter, den mäktiga 
naturen med bergstoppar runt omkring, italiensk mat, besöka ett gammalt fort mm. Det var givande 
dagar, dels för fritidsledarna men framförallt för våra ungdomar som fick ta stort ansvar för att 
planera resan och berätta om Nora under besöket i Hóne.  
 
6:ans kväll 
Under våren bjuder vi alltid in kommunens alla årskurs 6:or som ska bli åk:7 till hösten. Det är ett 
populärt arrangemang ca 90 blivande sjuor besökte oss under kvällen, mellan 18-20 är 
fritidsgården bara öppen för de blivande sjuorna, mellan 20-00 är det disco för alla mellan 12-17 år. 
Det var sammanlagt ca 170 besökare under kvällen.  En fantastisk trevlig kväll där all personal 
jobbade tillsammans i samarbete med ca 20 av gårdens ungdomar som var med och hjälpte till, det 
är viktigt för framtiden att bygga bra relationer med blivande gårdsbesökare. Vi kommer också att 
träffa de flesta blivande åk 7:or under lägerveckorna på Alntorps ö. Vi ser detta som en viktig del i 
vårt arbete, att introducera nya ungdomar och att skapa möjlighet för dom att ta del av information 
om fritidsgårdarnas verksamhet 
 
Skolavslutning 
Under skolavslutningskvällen hade fritidsgården en vanlig öppet kväll med lite extra händelser. Vi 
bjöd på hamburgare och underhållning av ungdomarna. Vi hade ca 100 besökare under kvällen 
vilket ändå får ses som ett bra antal då vi konkurrerar med ungdomarnas egna planerade 
tillställningar. Vi är glada för de som kom och hade en trevlig kväll. Vi hade också uppsökande 
verksamhet, både till fots och med bil en fältassistent var i tjänst denna kväll. Vi hade också ett bra 
samarbete med våra ungdomspoliser under kvällen. 
 
Lägerverksamhet 
Alntorps Ö används av fritidsgårdarna som lägergård, i år hade vi två lägerveckor tillsammans med 
timanställda och feriejobbare till hjälp. I år har vi haft ca 75 st. blivande åk 7:or på läger. 
Lägerverksamheten är mycket omtyckt och populär. Vi känner att vi uppfyllde vårt mål, då vi fått 
lära känna ungdomarna och att dom fått chansen att lära känna oss och sina blivande skolkamrater. 
Detta är något som vi har en stor fördel av när vi träffas inför skolstarten, att vi redan börjat att 
bygga relationer med varandra. Det skapar en trygghet för ungdomarna när vi träffas i skolan på 
dagtid och på fritidsgårdarna under kvällsverksamheten. 
Allt fungerade mycket bra under lägerveckorna, det som var annorlunda i år var att det blev 
dagläger och ingen övernattning. Brandmyndigheten godkände inte lokalerna för övernattning men 



 
 

 
 

det kommer att åtgärdas till nästa år. Det blev lite ändringar i schemat och lite rörigare med alla 
båtturer fram och tillbaka och vi missade lite av samvaron som blir när man har övernattning och 
kan göra fler kvällsaktiviteter. Vi jobbade samtidigt med sommarcafé på fritidsgården i Nora. Vi fick 
dela upp personalen i två arbetsgrupper dessa veckor vilket gjorde att alla fritidsledare inte träffade 
ungdomarna som deltog i lägerverksamheten. Det positiva var att vi i år hade möjlighet att bedriva 
två verksamheter samtidigt. 
 
Sommarcafé ”historik” 2017 
Under vårterminen 2017 fanns det en stor oro kring många av Noras ungdomar, både hos oss 
fritidsledare men också från polis, skola och socialtjänst. Det var kring drogsituationen som oron 
var som störst. Vi på fritidsgården ställde oss frågan om vi kunde göra någonting under sommaren 
för våra ungdomar samtidigt som det kom samma fråga uppifrån. Vi bestämde oss för att göra ett 
försök med sommaröppet café.  Efter lägerverksamheten öppnade vi upp fritidsgården igen, tre 
kvällar i veckan under hela sommaren. Vi hade många härliga sommarkvällar med öppen 
verksamhet där vi var i fritidsgårdens lokaler och mycket utomhus med diverse spel och bollekar. I 
slutet av sommaren hade vi också mer specifika aktiviteter såsom båtracing, gokart, bio och bangolf. 
För att finansiera detta så fick fritidsgårdarna dels tillskott från kommunen men också mucf-bidrag 
så att alla aktiviteter kunde vara kostnadsfria. Det blev en väldigt trevlig sommar med många 
besökare under kvällarna och många som deltog i aktiviteterna. En svårighet var att få ihop var ett 
schema som också skulle kunna tillgodose fritidsledarnas semester.  

 

SOMMARCAFE´ PÅ KARLSÄNGSSKOLAN 2018 

Nu är det andra året vi genomför sommarprojektet under vecka 25-32.   

Gården/Cafét har varit öppet måndagar, onsdagar och fredagar 18.00 - 23.00 det är samma 
öppettider som förra året. Det som skiljer årets sommarcafé från förra året är att vi haft två veckor 
längre öppet. Det beror på att personalen delade upp sig på två verksamheter vi blev tvungna denna 
sommar att bedriva dagläger på grund av att brandmyndighetens krav på ombyggnadsion av 
lokalerna för ett bättre brandskydd. Personalresurser blev då lite större och därför var det möjligt 
att köra båda verksamheterna samtidigt.  

Det som är nytt för i år är en förstärkning med utökad budgetram och ny tjänst på 25 %, 
sommarverksamheten har därför blivit en mer permanent del i vår verksamhet.  

 All ordinarie personal jobbade tillsammans med sommarvikarier och ferieungdomar under 
sommaren för att täcka upp alla veckor. Vi erbjöd café, musikkvällar, öppen scen, utebandy, basket 
och många andra aktiviteter som var egenvalda.  

Vi har också under dessa veckor arrangerat resor och dagaktiviteter tillsamman med ungdomarna. 
Bland annat. go-cart center, bio, golf, Gustavsvik, badresor, Skara sommarland, Liseberg, Boda Borg, 
Lasergame, konsert, Stockholm shopping resa, mat och grill kvällar, fotbolls VM-kvällar, Fifa-
turnering mm.. 



 
 

 
 

REFLEKTIONER FRÅN NÅGRA AV VÅRA UNGDOMAR SOM BESÖKT SOMMARVERKSAMHETEN: 

Ungdomarna uppskattar öppethållandet under sommaren och att vi tillsammans med ungdomarna 
arrangerat många trevliga resor. Det har varit värdefullt för ungdomarna att ha ett”ställe”att träffas 
på under hela sommaren, speciellt för de ungdomar som är kvar i Nora under sommaren. Det som 
också varit mycket uppskattat är de statliga pengar som Nora kommun ansökt och de kostnadsfria 
ferieaktiviterna. Det har möjligjort att alla ungdomar även de med sämre förutsättningar har haft 
möjlighet att följa med på alla resor och utflykter. Alla aktiviter har varit helt kostnadsfria. 

UTVÄRDERING PERSONALEN 

Fritidsledarna tycker att sommaren fungerat bra. Det var en lugn sommar med endast några få 
insidenter men ledarna kunde lösa. Den öppna verksamheten och de aktiviteter som man fick 
anmäla sig till fungerade bra.  

Arbetssituation blev ganska stressig eftersom vi jobbade med lägerverksamhet på Alntorps ö de två 
första sommarlovsveckorna och sommarcafé, resor och arrangerade skolavslutning samtidig utan 
avbrott I den ordinarie verksamheten och kort planeringstid.  

Efter sommarprojektet var avslutat så startade fritidsgårdarnas upp sin ordinarie verksamhet. 

Sommarverksamheten är en viktig del i vårt främjande och förebyggande arbete. Den ingår nu i vår 
ordinarie verksamhet. Det är viktigt att sommarverksamheten utvecklas med tydliga mål och syfte 
med en långsiktig planering i samarbete med social, polis och föreningar.  

ANTAL BESÖKARE PER KVÄLL 

Sommarverksamheten besöktes av 40-50 ungdomar i snitt per kväll. 

 Det har varit många ungdomar med invandrarbakgrund. 

30 % av besökarna var flickor. 

Juni: 183 besök på sommarcafét 

Resor: under sommaren: ca 150 ungdomar 

Skolavslutning på fritidsgården: 100 ungdomar 

Lägerverksamheten på Alntorps ö: ca 75 ungdomar blivande åk. 7:or 

Juli: 559 besök på sommarcafét 

Aug: 790 besök på sommarcafét  

 

 



 
 

 
 

Nora marknadsdagar 
Noramarknaden är en av våra stora riskhelger, eftersom många ungdomar debuterar med alkohol 
för första gången under denna helg. Det är av gammal tradition en ”festar helg” för både vuxna och 
ungdomar med mycket alkohol, det är speciellt oroande med alkoholdebuten i de lägre åldrarna. Vi 
vet av erfarenhet att det är svårt att konkurrera med andra aktiviteter under denna helg. För fjärde 
året så har fritidsgården i Nora varit öppen under fredagskvällen samtidigt som vi jobbade ute 
bland ungdomarna i centrala Nora. Det blev ett mycket bra resultat ca 170 ungdomar och även 
vuxna besökte oss under kvällen. Vi bjöd på mat och fika, trots att det var en marknadskväll så blev 
gården välbesökt. Tyvärr så hade vi inte personalresurser att jobba under lördagen. Vi tycker det är 
viktigt att finnas där ungdomarna befinner sig. Det blev ett bra samarbete mellan fritidsgård, 
socialtjänst och polis. Fritidsledarna som arbetade på fredagskvällen upplevde detta som mycket 
positivt. Glädjande nog så var det ingen vi anträffade som druckit alkohol och försökte komma in på 
fritidsgården. Däremot mötte vi en hel del gymnasieungdomar som var berusade på Tivolit med 
omnejd. Ungdomarna sökte sig mycket till fritidsledarna, vilket vi tror beror på att vi tidigare har 
skapat en bra relation med ungdomarna. Att finnas till för ungdomarna är en trygghet ”inget hot” 
och att det finns vuxna som kan hjälpa till om någon t ex är påverkad av alkohol. Vi behövde bara 
kontakta en vårdnadshavare under kvällen. Polis och socialtjänst upplevde fredagen som lugn och 
trevlig, och vi var saknade på lördagen. Till nästa år är det önskvärt att vi jobbar båda kvällarna. Det 
är också värdefullt att ha ett nätverk av olika vuxna som finns ute denna kväll. Vi kommer att 
fortsätta utveckla detta arbete i framtiden. 
 
 
8:ans år 
Alla fritidsledare har varit med och utvecklat 8:an år som i år pågått under hela året. Tidigare var 
det 8:ans dag en hel dag tillsammans med varje åk 8. Det fungerade bra och var uppskattat både från 
personal och ungdomar. Vi har i utvärderingen diskuterat hur vi ska jobba vidare med detta även 
nästa år. Vi har haft utvärdering tillsammans all personal som jobbat med 8:ans år tillsammans 
skolkurator, syo, fritidspedagog, skolsköterska och fritidsledare.  
Fritidsledarna har gått ut i alla årskurs åttor och pratat om könsorganen, likheter och skillnader och 
lustanatomi, sex och samlevnad, porr och hälsa. Detta sker på biologilektioner i samband med deras 
sexualundervisning. Vi har även haft extra lektioner och jobbat med dessa frågor under hela året. Vi 
kommer att fortsätta jobba med detta under 2019. 
 
Övernattning på fritidsgården i Nora 
Under höstlovet var det övernattning på fritidsgården i Nora. Tre tjejer på fritidsgården tillsamman 
med fritidsledarna arrangerade detta.  Ungdomar och ledare lagade mat tillsammans och 
arrangerade olika lekar, spökvandring, samarbetsövningar. Ungdomarna som arrangerade kvällen 
gjorde det riktigt bra mm. Det var en mycket uppskattad aktivitet och många ungdomar deltog i 
övernattningslägret en viktig aktivitet för ungdomar och ledare att skapa bra relationer med 
varandra och ha kul tillsammans. 
 
 
 



 
 

 
 

Familjekvällar 
Vi har under höstterminen haft familjekvällar på båda fritidsgårdarna. Det var mycket trevliga och 
välbesökta kvällar av såväl ungdomar som föräldrar. Vi bjöd på fika och passade på att få tid att 
sätta oss ner och prata ordentligt med alla föräldrar som kom och det bjöds på go fika till alla. På 
Gyttorpsgården uppträde ungdomarna med sång och musik och bakade pizza och bjöd alla på, 
antalet föräldrar kunde man kanske önska sig fler, men trevligt för dom som kom på besök. Det kom 
ca 100 besökare totalt på båda gårdarna varav ca 20-25 föräldrar. 
 
Lucia Talangen 
Luciatalangen som är ett av de större arrangemangen på fritidsgården, i år besöktes vi av över 100 
ungdomar. Det var ungdomar som skötte cafét, var med och hjälpte till med ljud och ljus. Själva 
talangdelen sköttes av ungdomar som var konferencierer och skötte marknadsföringen innan med 
affischer och reklam på sociala medier. Det var 10 bidrag som var med och tävlade i år, det bjöds på 
både dans och sång. Efter talangtävlingen var det i sedvanlig ordning disco. 
 

Fråga 7 Redovisning av nyckeltal 
Här redovisar ni de nyckeltal ni har,(tex antal besökare per enhet/kväll/år, åldersstrukturer 
osv)Max 1 A4-sida  

Karlsängs Går´n ca 600-700 besök i månaden och ca 60-70 besökare per kväll. Under hösten har 
antalet gått upp till 700-800 besök i månaden. Ålder 13-17 år. 
 
Gyttorps Går´n ca 300 besök och ca 35-45 per kväll. Ålder 10-17 år. Antal besökare har ökat lite 
under höstterminen, även antal tjejer. 
 
Det är ca 70 % killar och 30 % tjejer i genomsnitt 
Större arrangemang, lov, resor är inte inräknade i besökarantalet på fritidsgårdarna. 
 
Det finns inget antal besökare i vår verksamhet redovisat på den dagliga öppna verksamheten under 
skoltid, där träffar vi alla det är alla elever som går på Karlsängskolan  
 

Fråga 8 Måluppfyllelse 
Utifrån de styrningar som finns både nationellt, i lagrum och föreskrifter, kommunalt fattade beslut 
och uppdrag samt era egna verksamhetsmål. -Hur har ni nått målen-Beskriv och analysera varför-
Hur påverkar det verksamheten och målgrupperna? Max 1 A4-sida 

B-mål (centralt satta mål) 
1. Föräldrasamverkan  
Det är tredje året i rad vi arrangerar familjekvällar. 
Under hösten hade vi familjekväll på Karlsängs fritidsgård, vi skickade ut personliga inbjudningar  



 
 

 
 

till ca350 familjer.   
 
Vi hade även en familjekväll på Gyttorps fritidsgård, även till denna kväll skickades det ut personliga 
inbjudningar. Det kom ca 80 besökare och var en mycket lyckad kväll med hembakade pizza och 
ungdomar som uppträdde. 
 
2. Trygghet 
Vår uppfattning är att det inte skett några stora förändringar från tidigare år, vi kommer att 
genomföra en ny enkät under 2019 vi får även i år utgå från de senaste enkätsvaren som finns som 
ett komplement i vår analys. 
 
Enkäterna som vi granskat styrker oss att vi gör ett bra arbete på fritidsgårdarna, ungdomarna 
känner sig trygga och sedda av personalen och att man tycker att det är bra verksamhet och 
aktiviteter och att kompisarna går dit. Mer sport, musik och mer öppet på fritidsgårdarna önskade 
en stor del av ungdomarna. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 9 Kommentarer om verksamheterna som särskilt bör uppmärksammas/beaktas 

Max 1/3 A4-sida 

(No response) 
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OMRÅDE UTVECKLING OCH FRAMTID Fråga 10 Hur ser framtiden ut?  
Kort redovisning av framtidsprognos inför nästkommande år och långsiktigt-vad kommer troligen 
att påverka och varför? (ev lagändringar, statistikprognoser som indikierar förändring i behov)-
vilka behovsanpassningar behöver göras och påverkan i budget od?max 1 A4-sida 

• Framtida utvecklingsområden: 
Att fördela personalens kompetens och engagemang dag och kvällstid. Hur arbetar vi bäst för att 
göra rätt saker? Vi står inför en pågående förändring i verksamheten där vi utifrån våra och skolans 
önskemål ska försöka omstrukturera arbetet på dagtid. Områden som rörs är tillexempel kafeteria 
dagtid, tjej-killgrupper, mentorskap, elevvård och utveckling av fritidsgårdens verksamhet kvällstid. 
 
Delaktighet. 
Vi har arbetat fram en helt ny verksamhetsplan och mål för fritidsgårdens verksamhet, som nu 
också är antagen i kommunstyrelsen. Våra mål är trygghet och delaktighet. Där vi nu ser oss ganska 
duktiga på trygghetsdelen vilket vi också kan se i vår enkät och egna observationer och 
utvärderingar. Däremot måste vi jobba vidare på att förverkliga delaktighetsmålet. Ett stort hinder 
vi ser är tiden. För att ändra arbetsform och hitta nya vägar måste man ges tid till reflektion och 
diskussion tillsammans.  

 
• Att utveckla integrationsarbetet med nykomna ungdomar. 
• Att utveckla arbetslaget 
• Att fortsätta arbeta med visionen ett ”allaktivitets hus i Nora”. Vi vill också utveckla personalen att 
jobba med mentorskap för ungdomar som behöver extra stöd. 
• Att våga tänka nytt att se nya möjligheter till utveckling. 
• Att verka för ett bättre samarbete mellan föreningar och kyrkorna i Nora. 
• Att verka och utveckla ett större samarbete med studieförbunden ”ung kultur”. 
• Att fortsätta utveckla samarbetet mellan skolans och fritidsgårdens personal. 
• Att diskutera lokaler skola/fritidsgård. 
• Att fortsätta utveckla vårt förhållningssätt som professionella relationsbyggare.   
• Att fortsätta arbeta vidare med utbildning och samarbete med andra gårdar i länet 
• Att fortsätta utveckla och utbilda oss i ANDT och motiverande samtal. 
• Att skapa bra förutsättningar för ungdomars inflytande på fritidsgårdarna. 
• Att arbeta för en högre personaltäthet som möjliggör högre kvalité på fritidsgården. 
• Att verka för och utveckla det främjande och förebyggande arbetet. 
 



 
 

 
 

 

Fråga 11 Problemområden/utvcklingsområden 
Analysera och beskriv vilka områden som är problematiska och behöver utvecklas, hur och 
varförMax 1/2 A4-sida 

Att utveckla och skapa bra och trivsam miljö på fritidsgården/Karlsängskolan är svårt. Det är viktigt 
att ungdomarna tillsammans med fritidsledarna kan mötas i en varm och avslappnad miljö för att 
möjliggöra goda bärande relationer. Kafeterian och aulan som används som fritidsgård under 
kvällstid används även under skoltid. Det innebär att lokalerna, stolar, bord och inventarier blir 
slitna. Det är också svårt att skapa en ”mysig” miljö på en skola som är en offentlig miljö där olika 
verksamheter ska fungera. Att det ibland är ostädat i lokalerna är också ett miljöproblem och dålig 
ventilation och slitna lokaler, vi anser att det kan vara ohälsosamt att vistas i ostädade miljöer med 
tanke på ungdomar som har dammallergier. Vi har påpekat detta under de senaste åren och vi 
försöker påverka och önskar en förändring till bättre miljö. 
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OMRÅDE PERSONAL OCH ARBETSMILJÖFråga 12 Arbetsmiljö- och 
likabehandlingsarbete 
Kort redovisning av arbetet under året.Max 1/3 A4-sida 

Planen för likabehandling ingår som en del av Karlsängskolans trygghetsplan/likabehandlingsplan 

Fråga 13 Sjuktal 
Redovisning av sjuktal med analys och kommentarMax 1/4 A4-sida 

 

Fråga 14 Kompetens 
Redovisa och kommentera kompetensutbildningsinsatser och behovMax 1/3 A4-sida 

Fritidsgårdarna har haft intern personalutbildning under hösten. Det vi har lagt störst fokus på är 
våra nya mål och utveckling av fritidsgårdarnas verksamhet och att utveckla arbetslaget. Under 
hösten har vi också medverkat på olika konferenser och studiedagar t ex ANDT-frågor, porr och 
hälsa och övriga livskunskapsfrågor. Tyvärr så har det inte varit några nya nätverksträffar mellan 
länets fritidsgårdar. 
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OMRÅDE EKONOMIFråga 15 Analys och kommentarer till avvikelser i 
förhållande till årsbudget 
Max 1/2 A4-sidaca. 

Vi har ett överskott på årets budget ca 150 000 kr på grund av långtidssjukskrivning sparsamt 
insättande av vikarier under sjukskrivning som också inbär lägre lönekostnad.  

Investeringsbudget har vi inte haft någon i år vi har använd driftbudgeten för de nödvändigaste 
inköp vi behövt göra.  Det statliga medlen vi fått för ferieverksamheten är ca 170. 000 kr därför har 
vi har inte behövt använda resebudgeten fullt ut. Vi har också haft mindre kostnader för 
lägerverksamheten i sommar eftersom vi i år arrangerade dagläger på grund av att ombyggnad för 
brandsäkerheten på Alntorps ö. Vi har därför inte behövt nattpersonal under lägerveckorna. 
Intäkter för resor och läger avgifter har också minskat eftersom vi arrangerat en del gratisresor 
under sommaren och andra lov, och låg avgift på lägerverksamheten i år eftersom det varit dagläger 
på Alntorps ö. 
 

Fråga 16 Ev förändringsbehov i budget 
Analys och kommentar Max 1/4 A4-sida 

Förutsättningarna för att bedriva sommaröppet på fritidsgårdarna har varit bättre i år på grund av 
utökad budgetram och personalresurs. För att kunna fortsätta utveckla verksamheten och 
fortsättningsvis kunna bedriva sommaröppet är detta en förutsättning. Utöver den ordinarie 
personalen har vi anställt timvikarier under sommaren för att täcka upp alla sommarveckor, 
personalen måste också få ut sin semester under året.  

 

Mats Johansson 

Enhetschef 
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