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Riktlinje för fritidsgårdsverksamheter i Nyköping

Fritidsgårdsverksamheten i Nyköping syftar till att främja de ungas medverkan
och medansvar i samhällsutvecklingen. Verksamheten ska genomföras under
fria former, för att underlätta och ge utrymme till ungdomars umgänge och
aktivitet på deras fritid. Ungdomarna ska uppleva verksamheten som en
attraktiv mötesplats, där alla behandlas lika oavsett ålder, kön, etnicitet,
funktionsnedsättning, sexuell läggning religion eller annan trosuppfattning och
könsöverskridande identitet eller uttryck. Kultur- och Fritidsnämnden har tagit
fram riktlinjer till stöd och vägledning för utförare av verksamheten.
En aktiv fritid har historiskt sett haft olika betydelse, exempelvis att finna
förströelse, vila från arbetsdagen och att tillfredsställa sociala behov. Det är i
tillfälliga sammanslutningar, föreningar och folkrörelser som människor
förverkligar många av sina gemensamma ambitioner.
En fritidsgårdsverksamhet kan medverka till att göra det lättare för ungdomar
att ta initiativ vilket kan leda till ökad egenmakt och självorganisering. Det
gäller såväl individer som grupper. Att vara del av ett demokratiskt
sammanhang är betydelsefullt för oss alla, men särskilt för barn och
ungdomar.
Världen och Nyköping förändras ständigt och vi påverkas alla av den ökade
internationaliseringen. Fritidsgården bör vara ett gott exempel på hur man tar
tillvara på och skapar något positivt av den mångfald som finns i vårt
samhälle.
Fritidsgårdsverksamheten ska genom sin öppna karaktär fungera som ett
komplement till den mer instrumentella och organiserade fritidsverksamheten.
Med instrumentell fritidverksamhet avses ledarledd aktivitet med långsiktiga
mål och regelbundet återkommande tider, till exempel i föreningar och
kulturskola.
Riktlinjerna är styrande för fritidsgårdsverksamheten och utförarna skall
årligen redovisa en handlingsplan, där de beskriver hur riktlinjerna
konkretiseras i sin verksamhet.
Dessa riktlinjer gäller för samtliga utförare oavsett om det är kommunen eller
annan utförare som bedriver verksamheten.
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Fritidsgårdsverksamhet ska…

Riktlinjer



Organiseras så att ungdomar får möjlighet att påverka och ta ansvar
för delar av planering, innehåll och genomförande av aktiviteter och
program.



Stimulera ungdomars vilja att ta ansvar och engagera sig i
genomförandet av verksamheten och i frågor som personligen berör
dem.



Erbjuda en öppen verksamhet med drogfri miljö som ungdomarna
upplever som trygg och attraktiv.



Ge utrymme för rekreation, umgänge, gemenskap och kreativt
skapande samt stödja ungdomar i att hitta möjligheter att utöva sina
fritidsintressen.



Erbjuda möjligheter till aktiviteter som alla ungdomar ska kunna utöva
spontant utan föranmälan och utan krav på prestation.



Erbjuda en mötesplats där besökarna kan pröva och utveckla sin
identitet och självbild samt ge tillfälle att träna sin sociala kompetens i
umgänge med andra.



Organiseras så att den svarar mot ungdomarnas behov, oavsett
könstillhörighet.



Vara en mötesplats för ungdomar, där alla behandlas med respekt
oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning,
religion och könsöverskridande identitet eller uttryck.



Erbjuda hälsofrämjande aktiviteter som ger ungdomar möjligheter att
utvecklas, prova sådant som de tidigare inte gjort och finna nya
intressen.



Främja samarbete mellan människor och grupper i närområdet.



Delta aktivt i det gemensamma Rådslaget för fritidsgårdar i Nyköpings
kommun, där information, samordning och erfarenhetsutbyte sker.



Verka för att fritidsgårdens besökare ska delta i uppföljande enkäter
och undersökningar av verksamheten.
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Uppföljning och revidering av riktlinjen
Uppföljning av riktlinjen
Det finns överenskommelser med föreningar som idag bedriver
fritidsgårdsverksamhet i Nyköping och som får ekonomiskt stöd för
verksamheten. Överenskommelserna ska succesivt omförhandlas så att
riktlinjen finns med.
Varje verksamhet ska årligen redovisa en handlingsplan utifrån riktlinjen, där
målen konkretiseras i aktiviteter.
Kultur- och fritidsnämnden följer via Nyköpings arenor upp verksamheterna
utifrån riktlinjerna med respektive verksamhet, via dokumentation, möten och
verksamhetsbesök.

Revidering av riktlinjen
Ansvaret för revidering av riktlinjen åligger Kultur- och fritidsnämnden. Senast
2020 ska nämnden pröva riktlinjens aktualitet.
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