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Organisationsöversikt 

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 bildningsförvaltningen.  

 

Arbete och pedagogik 

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 

ledningsgrupp, skola och förskola.  

 

Tyngdpunkten i fritidsgårdarnas arbete är den öppna gårdsverksamheten och i första 

hand kvällar, helger och lov. Fritidsledarna arbetar i dag på två olika gårdar 

Karlsängskolan och Gyttorps fritidsgård. Under sommaren bedriver vi 

lägerverksamhet på Alntorps Ö för åldrarna 13 år som blir 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, vilket vi då hoppas leder till bra 

förutsättningar för bärande relationer. Metoder vi arbetar efter är öppen verksamhet 

där det finns tillgång till ett trevligt café där man kan låna Ipad, 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 en ”musikverkstá” som även ett studieförbundet 

Studiefrämjandet bedriver musikverksamhet. Det ungdomarna också erbjuds är att  

delta i t ex gruppverksamhet, tjej grupper och 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 det 

viktigaste i vårt arbete. Metoderna ”verktygen” har en underordnad betydelse. Målet 

är alltid att skapa goda bärande relationer med ungdomarna. I det 

förebyggande/främjande arbetet medverkar vi ibland på föräldramöten. Fritidsledarna 

informerar t ex om den aktuella ungdomssituationen.  

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 
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skolan är åttans dag, där fritidsledare tillsammans med skolsköterska, kurator och 

fritidspedagog från skolan har en dag med varje åtta på Alntorps Ö och har olika 

aktiviteter för ungdomarna. 

 

Lokaler  

Karlsängskolans fritidsgård 

Karlsängskolans fritidsgård använder sig i första hand av Aktivitetsrummet ”Aulan” 

där det finns en scen för musik, rock, teater och olika arrangemang. Det finns två 

biljardbord, tre pingisbord, armbrytarbänk.Fritidsledarna ansvarar för verksamheten 

på dagtid (raster) och gårdens verksamhet på kvällarna. På dagtid samarbetar vi vid 

vissa tillfällen med övrig personal på skolan. ’Gameroom’, är ett litet rum i aulan som 

vi tillsammans med ungdomarna inrett och målat om. Där kan ungdomarna boka upp 

sig på olika tider för att spela olika spel under kvällstid. Cafeterian som ligger i 

anslutning till aktivitetsutrymmet används på dagtid/kvällstid. Där kan ungdomar 

handla mackor, frukt, juice, godis och låna kortlekar, spel och ipad. Personalen har ett 

arbetsrum för personalmöten, planering, samtal mm. Kontor finns vid 

administrationen för ansvarig enhetschef.   

 

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 av skolan som personalrum och grupprum. 

Idrottslokalen används flitigt på Gyttorpsgården med bl.a. olika bollspel och lekar.  

Karlsängskolans fritidsgård ”Går´n” 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 även av alla elever. 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 och miljö lämplig för gårdsverksamhet. Det vi önskar är egna lokaler i 

skolan som ligger tydligt avgränsade, men som kan användas och utformas av 

ungdomar och fritidsledare under skoltid och kvällstid. 

 

Personal 

Personal som arbetar vid Noras fritidsgårdar är nuvarande fem heltidstjänster. 

Enhetschefen har en viss del som ledningsfunktion i sin tjänst. Fritidsgårdarna finns 

på två skolor. 

Verksamheten riktar sig mot ungdomar 10-17 år. 

 

Karlsängskolans fritidsgård använder sig i första hand av Aktivitetsrummet ”Aulan” 
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där det finns en scen för musik, rock, teater och olika arrangemang. Det finns två 

biljardbord, tre pingisbord, armbrytarbänk.Fritidsledarna ansvarar för verksamheten 

på dagtid (raster) och gårdens verksamhet på kvällarna. På dagtid samarbetar vi vid 

vissa tillfällen med övrig personal på skolan. ’Gameroom’, är ett litet rum i aulan som 

vi tillsammans med ungdomarna inrett och målat om. Där kan ungdomarna boka upp 

sig på olika tider för att spela olika spel. Cafeterian som ligger i anslutning till 

aktivitetsutrymmet används på dagtid/kvällstid. Där kan ungdomar handla mackor, 

frukt, juice, godis och låna kortlekar. Arbetsrum disponeras av fritidsgårdspersonalen 

för personalmöten, planering, samtal mm. Kontor finns vid administrationen för 

ansvarig enhetschef.   

 

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. Lokalerna 

används också av skolan som personalrum och grupprum. Idrottslokalen används 

flitigt på Gyttorpsgården med bl.a. olika bollspel.  

Karlsängskolans fritidsgård har haft sin verksamhet i skolans lokaler sedan hösten 

2001. Fritidsgårdarna Nora/Gyttorp utgör ett eget verksamhetsområde med en 

enhetschef som ansvarar för verksamheten.  

 

Ungdomar 

Karslängs fritidsgård 

De tre kvällar fritidsgården på Karlsängskolan är öppen besöker ca.100-120 

ungdomar gården regelbundet. Det är ca 60 – 70 besökare i snitt per kväll vissa 

fredagskvällar kan det vara 80-90 besökare ibland fler. Under skoltid är det i första 

hand den öppna fritidsgårdsverksamheten som erbjuds när eleverna har raster och 

håltimmar. Fritidsledarna hjälper också till i elevcafeterian och som vuxenstöd 

tillsammans med elever.  

Gyttorps fritidsgård 

Gyttorps fritidsgård har öppet två kvällar i veckan och besöks regelbundet av ca 40-

50 ungdomar. Det är ca 35-45 besökare i snitt per kväll. Åldern på ungdomarna är 10-

17 år. Vissa kvällar och speciella arrangemang är besökare antalet högre. 

 

Kort redovisning av årets arbete/enhet 

Musikverkstán är en aktivitet för fritidsgårdsband på kvällstid där även 

Studiefrämjandet bedriver musikverksamhet. Ungdomar som besöker fritidsgården får 

också boka egna rep tider i lokalen. Musikverkstán är en mycket populär verksamhet. 

Ungdomarna får under höstterminen träna i vår ”musikverkstá” och senare anmäla sig 

för att delta i olika uppträdanden på t ex Lucia-talangen, vilket är det stora målet för 

många. 
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Disco 

Discokvällarna som är minst två gånger per termin lockar många ungdomar.  

Under lov har vi arrangerat, talang tävling, livekarusellen en deltävling på 

fritidsgården i sammarbete med studiefrämjande, disco med gårdsband och olika 

uppträdanden har vi arrangerat tillsammans med ungdomar under året. 

 

Lucia 

Luciaarrangemanget som är ett av de större arrangemangen (talangtävling) på 

fritidsgården i år besöktes vi av ca 200 ungdomar. Gårdens café grupp ansvarar för 

cafeterian, Dj:s gruppen ansvarar för att allt det tekniska ska fungera tillsammans 

med ljud och ljus tekniker. Det var ett mycket uppskattat inslag. Många ungdomar var 

delaktiga i de olika talang bidragen.  

 

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. Något nytt vi gjord detta år är 

att vi har haft fritidsgården i Nora öppen under fredagskvällen samtidigt som vi 

jobbade ute bland ungdomarna i centrala Nora. Det blev ett mycket bra resultat 85 

ungdomar och 10 vuxna besökte oss under fredagskvällen. Aktiviteter under 

fredagskvällen var olika turneringar vi bjöd på mat och fika, trots att det var en 

marknadskväll så blev gården välbesökt.Under lördagskvällen var vi enbart i centrala 

Nora och jobbade med uppsökande verksamhet och fanns på plats bland 

ungdomarna. Vi tycker det är viktigt att finnas där ungdomarna befinner sig. Det blev 

ett samarbete mellan socialen, polis och fritidsgården. Fritidsledarna som arbetade 

både fredag och lördagskvällen upplevde detta som mycket positivt. 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. 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. 

 

Livekarusellen i samarbete med studiefrämjandet en deltävling som pågick över hela 

landet. Ett bra arrangemang under en av våra fritidsgårdskvällar   

 

Valborg Nattöppet på fritidsgården i Nora 

En bra kväll med mycket besökare och olika arrangemang. Det bjöds på grillade 

hamburgare och fika. Innan kvällen träffades personalen tillsammans med polis och 

soc, för att samverka inför den uppsökande verksamheten under kvällen. Det var en 

lugn kväll med tanke på att det är en riskhelg. 

Ett bra samarbete med polis, socialen och fritidsgården tror vi var till stor betydelse 

för dessa ungdomar. 

Samarbetet med polis, social är en viktig del i vårt arbete.   

Fritidsgården kommer att fortsätta med detta arrangemang och uppsökande 

verksamhet som en del i fritidsgårdarnas främjande och förebyggande arbete mot 

alkohol/droger. 
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Skolavslutning 

Fritidsgården arrangerade en kväll tillsammans med ungdomar som uppträde med 

sång och dans. Vi bjud på gratis entré och goda hamburgare till alla ungdomar. Det 

var även ett samarbete med polis och soc.  

Det blev ca. 60-70 besökare under kvällen. Det är tyvärr mycket svårt att konkurrera 

med andra intressen under denna kväll, men vi är glada med de ungdomar som 

besökte oss under kvällen.  

 

 Resor 

Vi arrangerade en skidresa till Säfsen för ca 25 ungdomar på sportlovet.Det blev även 

en resa till Bodaborg i Karlskoga i samarbete med Dahlgården i Gyttorp det blev full 

buss med stort intresse, även en badresa till Gustavsvik o samarbete med 

Dahlgården. Vi har haft två fiskeresor och två bowlingresor.  

 

Killgrupp 

Fritidsledarna har haft en grupp killar under hösten som behövt lite extra stöd. Målet 

har varit att skapa en bra relation med dessa killar. Aktiviteter gruppen gjort olika 

resor tillsammans t ex är fiskeresor, bowling och jobbat med livskunskapsfrågor. 

 

Skollov 

Under skolloven arrangerar vi alltid en traditionell turnering, antingen fotboll eller 

innebandy. Det är alltid mycket ungdomar med, ofta runt ca 10/14 anmälda lag, ca 

70/100 ungdomar medverkar varje turnering. I år hade vi rekordmånga på 

höstlovsturneringen med ca 100 deltagande ungdomar. 

 

Lägerverksamhet 

Alntorps Ö ”gula villan” har används av fritidsgårdarna som lägergård, i år valde vi att 

bara ha två lägerveckor på grund av personaltäthet. Det resulterade i att personalen 

fick ett tufft schema där all ordinarie personal var på plats hela tiden dygnet runt. 

Sommarjobbarna delades upp i två arbetslag som gick omlott.  

I år har vi haft ca 66 st. blivande åk 7:or på läger fördelningen pojkar och flickor var 

32 flickor och 34 pojkar. Lägerverksamheten är mycket omtyckt och populär. Den 

besöks även av skolklasser, grupper, föreningar mm. Aktiviteter som kan erbjudas är: 

lägerverksamhet med, äventyr, golf, paddling, bad, fiske, friluftsliv och mycket mer. Vi 

känner att vi uppfyllde vårat 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 börjat att bygga relationer med 

varandra. Det skapar en trygghet för ungdomarna när vi träffas i skolan på dagtid och 

fritidsgårdarna under kvällsverksamheten. 

 

Vänordsarbete 

Det har varit en stor träff med våra vänorter. 

En fritidsledare var med under sommarens i detta arbete och arrangemang. 

 

En plats för alla 

Vi jobbar mycket med vårt förhållningsätt att fritidsgårdarna ska vara en plats för alla. 

Integrationsarbetet är en stor del i detta arbete vi har många besökare från alla 
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världens hörn och med tanke på den stora flyktingströmen som är just nu så påverkar 

det självklart vår verksamhet. Vi har nyanlända elever och ensamkommande 

ungdomar som besöker oss på fritidsgårdarna. Under hösten anställt en 

personal/fritidsledare i samarbete med Hjernet/SFI som jobbar tillsammans med oss 

på kvällarna. Det känns viktigt att få tillgång till en personal som kan flera språk och 

som kommer från en annan kultur. Vi ser detta som en ny möjlighet att bygga 

relationsbroar mellan oss personal och de ungdomar som besöker oss. 

Vi har tillsammans med elevrådet/fritidspedagogen, personal på skolan och 

fritidsgårdens personal arrangerat en välkomstfest för nyanlända elever på 

Karlsängskolan. Det blev en mycket lyckad kväll med mat från olika delar av världen. 

Under träffen bjöd ungdomarna på musik, tal och underhållning ca 60 ungdomar och 

personal deltog i arrangemanget. 

 

8:ans dag: 

Alla fritidsledare har turats om att vara med på 8:ans dag. Till skillnad från tidigare år 

hade fritidsledarna ett eget pass. Pubertet och relationer var i fokus. Det fungerade 

bra och var uppskattat både från personal och ungdomar. 

 

Lustanatomi kukkunskap och fittfakta: 

Som en fortsättning på 8:ans dag och den utbildning vi gick av RFSU har 

fritidsledarna varit i årskurs åttor och pratat om könsorganen, likheter och skillnader 

osv. Detta gjordes på biologilektioner i samband med deras sexualundervisning. Ett 

pass som var mycket uppskattat av både personal och ungdomar. 

 

7:ans kväll (6:ans kväll) 

Under våren bjuder vi alltid in åk 6 som ska bli åk:7 till hösten. Det är ett populärt 

arrangemang över 100 ungdomar besökte oss under kvällen. En fantastisk trevlig 

kväll där all personal jobbade tillsammans i samarbete med gårdens ungdomar, 

känns viktigt för framtiden att bygga bra relationer med blivande gårdsbesökare. Vi 

kommer ju 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 att ta del av vår information om vad fritidsgårdarna har för 

verksamhet. stort varierande utbud under kvällen  t ex pyssel, biljard, tipspromenad. 

Vi grillade och bjöd alla på fika. Kvällen avslutades med disco att alla övriga 

ungdomar var välkomna in till en disco kväll totalt 180 besökare hade vi under 

kvällen.  

 

Det är andra året som vi i början av höstterminen haft öppet fem onsdagar för bara åk 

7:or. Tanken vara att dom i lugn och ro skulle få lära känna varandra och personalen 

och bygga vidare på de relationer som vi också påbörjat under sommarens 

lägerverksamhet. Det blev även lyckat i år vi har under hösten fått många nya 

besökare av åk 7:or 

 

Redovisning av nyckeltal 

Karlsängs Går´n ca 120 regelbundna besökare och ca 60-70 per kväll i genomsnitt. 

Ålder 13-17 år (besöksantalet har varit lite varierat under höst/vår på båda gårdarna) 
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Gyttorps Går´n ca 50 regelbundna besökare och ca 35-45 per kväll. Ålder 10-17 år. 

 

Det är ca 70% killar och 30% tjejer i genomsnitt 

Total antal besök per månad i snitt Nora Fritidsgård:720 besök 

Totalt antal besök per månad i snitt Gyttorps Fritidsgård:280 besök 

 

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 (det är alla elever som går på Karlsängskolan 347 elever) 

 

Måluppfyllelse 

B-mål (centralt satta mål) 
1. Föräldrasamverkan  

Det är andra året i rad vi arrangerar familjekvällar. 

Vi har haft två föräldrakvällar på fritidsgården i Nora som har varit uppskattade och 

välbesökta den första familjekvällen hade vi på vårterminen. Det var 80 ungdomar 

och ca 40 föräldrar/anhöriga vuxna plus en del syskon. Under kvällen bjöd vi på fika 

ungdomar uppträdde med sång och dans ungdomarna ansvarade också för kafeteria 

och utmanade föräldrarna på Fifa-turnering, biljard, pingis, frågesport mm. Vi 

fritidsledare fick möjlighet att berätta om vår verksamhet och skapa nya kontakter och 

relationer med föräldrarna 

Hösterminen bjöd vi också in till ett familjekväll vi skickade ut en inbjudan 400 brev 

totalt. Det var också en mycket lyckad kväll ca.40-50 vuxna och 70 ungdomar även 

politiker och vår förvaltningschef  besökte oss ca 120 besökare denna kväll. 

 

Gyttorps fritidsgård har för andra året arrangerat en familjekväll. Det var ungdomar 

som hjälpte till i kafeterian där man bjöd på hembakad pizza och fikabröd, 

ungdomarna bakade och planerad denna kväll tillsamman med fritidsledarna. Under 

kvällen blev det uppträdande, tipspromenad, sång och dans och även en hel del 

pyssel. 

Det var ca 30 föräldrar och 50 ungdomar på besök. Vi ser detta som en viktig del i 

vårt arbete att bygga goda relationer med föräldrarna. 

 

2. Trygghet 

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. 

 

I skolenkäten så fanns det en fråga till de elever som ej besöker fritidsgårdarna eller 

de som besöker gårdarna vid något enstaka tillfälle. den största delen har svarat med 

att dom har annat att göra och att deras kompisar inte går där. Det finns de ungdomar 
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som också är oroliga för att besöka fritidsgårdarna eller inte får för sina föräldrar. 

Ungdomarna har hört att det är oroligt med bråk, droger o s v.. 

En förklaring kan ju också vara att vi hade en orolig höst 2014 med en hel del 

ungdomsproblem både på skolan, samhälle och fritidsgård. 
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3. Information 

Facebook/hemsida 

Vi har uppdaterat vår hemsida för fritidsgårdarna under året. Facebook är de sociala 

nätverk vi använder oss mest av i kontakt när det gäller information med ungdomar, 

föräldrar och vuxna. 

Det är ett av våra viktigaste verktyg för att nå ut med information och sociala 

nätverket mellan oss ledare och ungdomarna. 

 

Verksamhetens allmänna kontinuerliga mål 

 Alla ungdomar i åldern 13-17 år ska känna att de är välkomna till gården. 
(Gyttorps fritidsgård åldern 10-17 år) 

 På gården ska vi arbeta med relationer 

 Verksamheten ska formas av personalen tillsammans med ungdomarna (på ett 
demokratiskt sätt) 

 Vår strävan är att bygga starka nätverk runt Noras ungdomar 
 

Verksamhetsplan för de allmänna kontinuerliga målen 
Förhållningssätt 

Personalen har en levande diskussion om förhållningssätt gentemot ungdomarna, 

och visar vägen genom att respektera varandra, och genom varmt och vänligt 

bemötande. Viktigt att planering görs så att det finns tillräckligt med personal,  

och att personalen har tid att lyssna och bry sig. Arbete med den sociala 

kompetensen genom samtal och vägledning t ex MI-samtal, ICDP och mentorskap är 

grundläggande, där vi ser ”hela” ungdomen i dess sammanhang. 

Aktivt och utvecklande relationsarbete 

Detta får vi genom diskussioner där vi får ungdomar förstå hur inflytande och 

demokrati fungerar. Lyhörd för ungdomarnas idéer och tankar är viktigt. 

Samarbete 

Med föräldrar, skola, polis, socialen, kyrka, föreningar och studieförbund. 

Att vi kontaktar föräldrar när det behövs. Att bredda vår kompetens och ständigt vara 

uppdaterade i aktuella ungdomsfrågor. Att våga prova nya arbetsmodeller 

 

Utvecklingsmål ; Att få en jämnare könsfördelning på fritidsgårdarna, jämfört med 

föregående år. 

 

Frågeställning 

Hur kan fritidsledarna arbeta för att få en bättre könsfördelning på fritidsgårdarna? 

Syfte 

Syftet med en jämnare könsfördelning är för att vi vill att fritidsgården ska spegla 

samhället i stort och vara en plats för alla. Fritidsgårdarna formas efter besökare, 

därför är en mångfald bland besökarna viktigt. 
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Granskning/metod 

Lyhördhet, lyssna in vad tjejer önskar för aktiviteter och av den öppna verksamheten. 

Vi hoppas att kunna använda vårens enkät för att läsa ut vad tjejer eventuellt saknar 

på gårdarna. För att kunna mäta det ska fritidsledarna dokumentera vilka som 

besöker fritidsgårdarna under året. För att uppfylla dessa mål och för att fullfölja 

verksamhetsplanen används en mängd olika verktyg och arbetssätt. Det största 

arbetssättet som tillämpas är på fritidsgården är den öppna verksamheten, och där 

spelar samtalet en stor roll och är också fritidsledarnas viktigaste verktyg. Andra delar 

i verksamheten är olika drogfria evenemang tillexempel discon, resor,och 

idrottsturneringar.  

 

Fasta aktiviteter som återkommer under fritidsgårdskvällarna är något vi startade med 

under 2014. Början av hösterminen 2015 blev vissa onsdagskvällar en egen kväll för 

åk 7:or, syftet med det var att nya elever som börjat att gå på fritidsgården skulle få 

en lugn och trygg start och lära känna oss och sina nya kompisar vilket vi tror skapar 

större chans för oss att bygga bra relationer mellan varandra och oss ledare. Under 

sommaren har en stor del av åk 7 deltagit i vår lägerverksamhet på Alntorps ö, så 

detta är en fortsättning för oss att bygga bra relationer. 

Olika samtalsformer såsom Mi-samtal och mentorssamtal är verktyg vi också 

använder oss av. 

Resultat 

Många av de ungdomar som varit med på våra aktiviteter har varit nya sjuor. Vilket vi 

ser som att vi lyckats locka en del yngre besökare på ett sätt som vi inte gjort tidigare. 

Vi har tyvärr inte lyckats med att utöka antal tjejer som vi önskat på fritidsgårdarna i 

någon större utsträckning. 

Vi har försökt att ha ett större fokus och lyhördhet för de tjejer som besöker 

fritidsgårdarna. Vi upplever att vi ändå anstränger oss mer att lyssna och bygga bra 

relationer mer till de tjejer som besöker fritidsgårdarna och lyssna in vad dom önskar 

att vi utvecklar på fritidsgårdarna.  

Analys 

Vi vill bli bättre på att breda och utveckla vår verksamhet så att alla upplever att det 

fritidsgårdarna är en plats för alla.  

Det har blivit en bra balans mellan aktiviteter och en öppen verksamhet tycker vi. Det 

vi också tycker är viktigt är många som kommer till fritidsgårdarna utan att ha en 

önskan om att göra massa uppstyrda saker, utan vill kanske bara hänga, ta en kopp 

kaffe eller spela lite spel det ska också vara ok. 

Bedömning och måluppfyllelse 

Vi bedömer att vi har lyckats närma oss målet vi har haft under året. Vår ambition att 

få igång aktiviteter som lockar nya besökare var en del som vi tycker vi lyckats delvis 

med. Vi känner att vi inte är nöjda utan har mycket kvar att göra för att nå upp till 

detta mål, vi vill fortsätta utveckla oss och vår verksamhet hela tiden. Det viktigaste 

som vi ser det är att vi tar hand om de ungdomar som besöker oss på bästa sätt. Alla 

ska känna att fritidsgårdarna är en plats för alla även om man inte är en "stammis" 

och besöker fritidsgårdarna varje dag. 
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Lärdomar 

För att kunna upprätthålla fasta och öppna aktiviteter i en  verksamhet gäller det att 

alla i personalgruppen är med på tåget och tänker lika. Detta är något vi måste jobba 

mer med under kommande år, detta blir extra viktigt då olika personer jobbar olika 

kvällar, så det blir inte en kontinuitet i personalstyrkan jämt. Vilket gör att det är viktigt 

att samma saker sker oavsett vem som jobbar. Det är också viktigt att alltid göra 

aktiviteten även om det inte är så många som hakar på just den kvällen. För faller det 

bort en eller två veckor är det lätt att det blir borttappat och inte fortsätter. Så det 

ligger mycket ansvar på personalen att de ser till att aktiviteterna blir genomförda och 

att vi utvecklar dom hela tiden så vi når alla målgrupper. 

 

Kommentarer om verksamheterna som särskilt bör 

uppmärksammas/beaktas 

Det har under året varit ett stort arbete med en ny organisation i kommunen både 

politiskt och inom förvaltningen och vi har även fått en ny förvaltningschef. Vi tycker 

att det har varit utvecklande att vara med i dessa diskussioner om den nya 

organisationen och hur vi tillsammans i Nora kommun kan utveckla våra 

verksamheter. Det har hänt otroligt mycket i vår omvärld under året som gått vilket 

också självklart påverkat oss i Nora. Integrationsarbetet är ett extra viktigt arbete 

speciellt för oss som jobbar med barn och ungdomar.  

Hur ser framtiden ut?  

 Framtida utvecklingsområden: 

 Att utveckla integrationsarbetet med alla 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 och utveckla det främjande och förebyggande arbetet. 
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Problemområden/utvecklingsområden 

Något som påverkat oss i vår arbetsmiljö påtagligt är ett stort antal ensamkommande 

ungdomar, och då främst unga pojkar. Detta ställer nya krav på oss fritidsledare och 

verksamheten. 

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 är ostädat i lokalerna är också ett miljöproblem. Den städning som vi 

haft tidigare inför kvällsverksamheten är helt bortsparad. Vi anser att det kan vara 

ohälsosamt att vistas i ostädade miljöer med tanke på ungdomar som har 

dammallergier. Vi saknar också ett bra rum för att samtala lyssna på musik, titta på tv, 

avslappning, kille/tjej grupper. Vi har arbetat med detta under de senaste åren och vi 

tänker fortsätta att försöka utveckla miljöarbetet ännu mer. 

 

Personalen upplever att det under vissa perioder är för få ledare på kvällstid. Det 

främjande och förebyggande arbetet blir ibland lidande på grund av att vi inte hinner 

med i den utsträckning som vi skulle. Därför gjorde vi en förändring i organisationen 

med en kväll mindre öppet i Nora lördagar under slutet av 2014. Det gör att vi nu 

arbetar tre fritidsledare per kväll på Går´n i Nora. 

Personalen upplever att det är stor skillnad i den psykiska och fysiska arbetsmiljön 

efter denna förändring. 

Likabehandlingsarbete 

Planen för likabehandling ingår som en del av Karlsängskolans 

trygghetsplan/likabehandlingsplan. 

Kompetens 

Fritidsgårdarna har haft nätverksträffar under 2015 med länets fritidsgårdar, en under 

hösten och en under våren totalt två heldagar. I dessa har det också ingått utbildning. 

Vi kommer att lägga stort fokus på utbildning/kompetensutbildning under 

verksamhetsåret 2016 och ett stort fokus på att utveckla arbetslaget. 

Analys och kommentarer till avvikelser i förhållande 

till årsbudget 

Vi har gjort ett överskott i årets budget detta beror på att vi haft en personal 

sjukskriven på 50% en period under vårterminen och på grund av det en lägre 

vikariekostnad. Dessutom har vi varit sparsamma med inköp och tillsättning av 

vikarier. 

En investering på 40 000 kr har gjorts under året. 

Det är nya inventarier t ex café möbler, utrustning till lägergården Alntorps ö  

Överskottet bli ca 200.000 kr 
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Ev förändringsbehov i budget 

För att ha möjlighet att öppna lördagarna framöver behövs mer personalresurser. 

Det som behövs då är timtjänster motsvarande en anställning på minst (75 %) (mi 


