Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsbeskrivning
Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler
med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar för den del av huset som är
möteslokaler och konferensdel. Fritidsgården förfogar även över en egen biograf,
Cinema Paradiso som kan ta emot 30 st biobesökare.
Fritidsgårdens verksamhet vänder sig till 10-18 åringar i första hand. De yngre, 10-12
år har Mellangården till sitt förfogande. Mellangården bedrivs i samverkan med
Svenska kyrkan och är belägen i källarplanet på Hässleholmens kyrka.
Fritidsgårdens verksamhet vänder sig till 13-18 åringar. Fritidsgården är en av Borås
största till yta, verksamhet och budget.
Mötes- och konferensdelen är till för de boende i området, föreningar, andra
kommunala förvaltningar osv. På Hässlehus kan de boka in möten och träffar, ha
möjlighet till att ha årsmöte. Särskilt PRO och SPRF bedriver varje vecka stadig
verksamhet i huset med gammeldans, symöte, körsång osv. Även olika
invandrarföreningar brukar ha möten på Hässlehus. Detta gör att på Hässlehus
träffas och blandas människor från alla generationer och nationer.
Fritidsgårdens öppettider är som följer:
Må 8-12/15-21
Ti-to 8-21
Fr 14-18/19-23
Lö 17-23
(Må-to fm är gården endast öppen för bokade grupper)
Mellangårdens öppettider är som följer:
Må 15-17
Ti-to 14-17
Fr 14-18
Målet med Hässlehus fritidsgård är att bedriva främjande ungdomssocialt arbete för
åldern 10-18 år samt att vi skall erbjuda möteslokaler för boende i området,
föreningar osv.
Genom ett varierat och rikt utbud i vår verksamhet är syftet att vi skall ge boende i
området, med tyngdpunkten på de unga, en så bra fritid som möjligt.
Vi grundar vår verksamhet på de mål som är uppsatta i Borås stad för
fritidsgårdsarbete, samt på det gemensamma måldokument som är antaget för
fritidsgårdarna i Borås. Vi stödjer oss också på det ungdomspolitiska program som
finns för Borås stad.
Verksamhetsplanen är framtagen i dialog med ungdomar under en dag då vi hade
brainstorm och idéorkan.
Kännetecken och verksamhetens riktlinjer
Vår verksamhet är salutogen, dvs. vi jobbar främjande och i frisk-zonen. De som
kommer till Hässlehus skall känna att de är välkomna oavsett ålder, kön, nationallitet,
orsak till besöket. När de lämnar oss skall besöket locka till ett återbesök.

Den som besöker oss skall känna att han/hon är ok, att han/hon duger. Hos oss skall
man bli väl bemött, respekterad och få en stärkt självkänsla.
Vi har ett antal ledord som är vår värdegrund. Dessa ledord skall vara genomgående
i arbetet på Hässlehus, oavsett om du är besökare eller om du är anställd.

Våra ledord i vår värdegrund är:
- Tryggt
- Roligt
- Medmänskligt
- Trivsamt
- Jämlikt
- Jämställt
- Delaktighet
- Samverkan
- Inkluderande
- Utvecklande
- Utmanande
- Friskvård/friskhetsskapande
- Drogfritt

Inriktningsmål
I och med 1 januari 2011 kommer Brämhults KD att upphör och gå upp i Stadsdel
Öst. I och med omorganisationen kommer Hässlehus fritidsgård att ligga under en
Områdeschef Fritid. Hulta Fg, Brämhultsgården, Dalsjöfors Fg och Mariedals FG
kommer ligga i samma organisation. Detta kommer att innebära vissa förändringar
för gårdens verksamhet, vi kommer att finnas i ett större sammanhang och blicken
kommer att lyftas en aning.
Vi kommer att jobba med de ungas inflytande på gårdens verksamhet och kommer
att öka trycket i detta arbete. Vi tycker att det är viktigt att vi breddar vår målgrupp
och även detta kommer vara ett arbete som vi försöker att utveckla under året.
Särskilt fokus kommer att ligga på att få fler flickor till gården.
Vi kommer även att testa nya vägar att nå ut med information och marknadsföring av
gårdens verksamhet.
Årets prioriteringar
Den verksamhet som kommer att bedrivas under året följer helt de riktlinjer som
anges i Borås stads program för fritidsgårdsverksamhet. Genom att följa de
prioriterade områdena som anges i programmet hoppas vi att kunna bredda vår
verksamhet och nå fler ungdomar och grupper.
Men vi kommer också att titta på hur vi organiserar arbetet på Hässlehus. Hur kan vi
möjligöra huset till en mötesplats för alla åldrar.
Sommarverksamheten kommer att utvecklas ytterligare
Barn och Ungdom
Vi ska arbeta för att de unga tar ansvar för att påverka sin vardag. Detta gör vi
genom att på olika sätt arbeta demokratiskt. Detta innebär bl.a. att alla är välkomna

till oss. Frivillighet, öppenhet, engagemang, eget ansvar och demokrati präglar vår
verksamhet
Metoder för att nå detta är:
- Personalen skall arbeta med Bärande relationer.
- Vi skall bli duktiga på att uppmärksamma alla ungdomar som besöker oss,
samt ungdomar som vi på olika sätt kommer i kontakt med i vårt arbete.
- Ungdomarna som besöker gården skall på olika sätt kunna påverka
verksamhetens innehåll.
- Ungdomar som kommer till oss med idéer och tankar skall få chans att
genomföra dessa med hjälp av fritidsledarna.
- Vi skall försöka få ett klimat där ungdomarna själva är producenter av sin egen
fritid, inte bara konsumenter.
- Fortsätta bedriva Club Rut och Club Mini-rut , verksamhet endast för flickor.
- Vi kommer att fortsätta att jobba med någon form av Ungdomsråd.
- Vi jobbbar mycket med att skapa stämning genom att ha levande ljus, bakar
eget bröd, spelar musik som förhöjer stämningen.
- Det är fritidsledarna som jobbar som bestämmer vilken ordning som skall råda
i verksamheten. Detta måste vara klart för alla besökare.
- Använda oss av Facebook, SMS och mailinglista för att nå ut med information
om verksamhet osv.
Uppföljning och utvärdering
Ha en årligt återkommande enkät där våra besökare får vikta och sätta betyg på vår
verksamhet.
Följa upp siffrorna av antal sålda gårdskort, dels i antal men också i antal sålda till
flickor.
Genomföra en ungdomsledarutbildning där äldre ungdomar får grunderna till ett gott
ledarskap.
Följa upp den ungdomsledda verksamheten.
Genomföra 2 st stormöten/brainstorm/idéorkan då de unga är med och planerar
verksamheten för terminen.
Närområdet
Vi ska underlätta initiativ som stärker självkänslan och som kan ge mer inflytande.
Samverkan mellan fritidsgården och föreningar och andra verksamheter i området
skall utökas, och vi skall vara aktiva i olika nätverk i området.
Metoder för att nå detta är:
- Vi skall fortsätta satsa på att stärka de goda förebilder som finns bland unga,
bl.a. genom att ge dem en Ungdomsledarutbildning.
- Vi timanställer i första hand ungdomar som har anknytning till gården eller till
området.
- Under Hässlefesten kommer vi att vara med i planeringsarbetet, och aktivt
delta i genomförandet.
- Håller i den lokal nätverksgrupp som finns i kommundelen och som ligger
under det Lokal Brå.
- Utveckla Ungdomsrådet så att fler ungdomar i stadsdelen får chans till
inflytande.
- Genomföra sommaraktiviteter som sker i samverkan med olika
samarbetspartners och som baseras på de ungas inflytande.

-

Utveckla samarbetet med Kulturskolan som finns hos oss 2 em/kvällar i
veckan.
Starta upp ett nätverk med andra verksamheter, organisationer, föreningar mfl
som arbetar med barn och ungas fritid på området.
Få igång ett bra kontaktnät med föräldrar/vuxna.

Uppföljning och utvärdering
Ha en årligt återkommande enkät där våra besökare får vikta och sätta betyg på vår
verksamhet.
Följa upp antalet sålda gårdskort, dels i antal men också i antal sålda till flickor.
Följa upp den ungdomsledda verksamheten.
Följa upp antalet unga goda förebilder som vi satsar på, resor som de deltagit i,
utbildningar, konferensdeltagande osv.
Mångfald
Mångfald och olikheter är tillgångar och skapar möjligheter. Vi skall på olika sätt öka
de ungas förståelse och respekt för andra och för olikheter.
Metoder för att nå detta är att:
- Vi jobbar med Bärande relationer med våra besökare och jobbar mycket med
tillit.
- Under våren kommer vi att arrangera ett antal träffar med politiker för att väcka
debatt och intresse inför det stundande valet.
- Delta i ett antal internationella utbyten, konferenser osv.
- Fortsätta att arbeta med fördomar genom att bl.a. anordna en fördomshelg.
- Utveckla vår Kill- och tjejgruppsmetodik.
- Utveckla arbetsmetoder i arbete med pojkar och flickor i öppen verksamhet.
- Hitta former för att utveckla föräldrakontakter genom
föräldracafé/föreläsningar/kurs för föräldrar mm.
Uppföljning och utvärdering
Följa upp de internationella utbyten, konferenser som vi delta i.
Följa upp de kill- och tjejgrupper som vi har.
Följa upp föräldrakontakterna.
Skola och fritid
Samarbetet mellan fritid, skola och föräldrar hjälper de unga att lära och
utvecklas. Fritid och skola skall befrukta varandra och de olika kompetenserna
skall tas till vara inom de olika verksamheterna.
Metoder för att nå detta är att:
- Finnas uppe på Bodaskolan 1-2 gånger/vecka med en eller flera fritidsledare.
- Bjuda in föräldrar till 3 st föräldramöten/föräldraca´fe där vi berättar om vår
verksamhet, men också där föräldrar har chans att lära känna oss, och
varandra.
- I början av höstterminen kommer Hässlehus att anordna Äventyrspromenader
för Bodaskolan nya 7: or.
Uppföljning och utvärdering
Diskussion och dialog med Bodaskolan ang. äventyrspaketet.
Ekonomisk uppföljning av vårt samverkansarbete så att det står i balans till övrig
verksamhet.

De ungas mål
Det är viktigt att stimulera ungdomar till att ställa upp personliga mål, och att ge dem
kraft att nå dit. Vi skall hjälpa ungdomar till nya förutsättningar för vardagsliv,
arbetsliv och samhällsliv.
Metoder för att nå detta är att:
- Satsa på en ny omgång med ungdomsledarutbildning, ev även anordna en
steg 2 utbildning för dem som genomgått steg 1.
- Utveckla Ungdomsrådets metoder genom studiebesök i andra städer.
- Fortsätta att ge unga sommarjobb. Detta sker i samverkan med bl.a. andra
aktörer i stadsdelen, AMI m.fl.
- Utveckla metoder där vi tar till vara de goda förebilder som finns på området,
ex genom att erbjuda dem timanställningar.
- Utveckla EVS volontärarbetet.
- Fortsätta att satsa på det internationella arbetet.
Uppföljning och utvärdering.
Uppföljning av Ungdomsrådets arbete.
Uppföljning av ungdomsledarutbildningen steg 1, samt ev. steg 2.
Följa upp den kreativa gruppverksamheten som anordnas på Hässlehus.
Följa upp Fritidsforums projekt om delaktighet och demokratiarbete bland unga
som vi deltar i. Följa upp antal besökare och personal som deltar i projektet.
Kompetens utvecklar kvalitet
Vår fritidsgårdsverksamhet är viktig i de ungas lärande och utveckling och ställer
höga krav på mångsidighet och professionalism hos ledare och personal.
Metoder för att nå detta är att:
- All personal skall vara förtrogna med metoden Bärande relationer.
- All fast personal skall ha fritidsledarutbildning.
- Personer som erbjuds längre vikariat skall i möjligaste mån ha
fritidsledarutbildning, eller ha kompetenser som gör att de är lämpade för
arbetet.
- Fritidsgården skall vara en lärande arena och fritidsledarna skall vara duktiga
att coacha besökarna i deras utveckling.
- All personal deltar i Fritidsforums projekt om delaktighet och demokratiarbete
med unga.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av de vikariat som erbjuds.
Kommunalt ansvar
Kommunala verksamheter som bidrar till ungas lärande skall samverka för att nå
målen i vår verksamhetsplan.
Metoder för att nå detta är att:
- Vi skall driva den Lokal nätverksgruppen.
- Fritidsgårdens verksamhet skall vara väl känd för de boende i området,
verksamheter och organisationer runt omkring oss.
- Vi skall vara ett språkrör för unga.

-

Vi skall erbjuda en så varierad sommarverksamhet som möjligt. Denna
utvecklar vi tillsammans med andra aktörer, organisationer på området.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av det Lokal nätverkets arbete skall ske i samverkan med övriga
deltagare i gruppen, samt med föräldrar, föreningar osv.
Vår hemsida skall ständigt uppdateras.
Lokalerna
En del i vårt uppdrag är att erbjuda möteslokaler för boende, föreningar mfl. Under
året kommer vi att försöka att underlätta ytterligare för detta uppdrag.
Metoder för att nå detta är:
- Startat upp ett nätverk för de olika verksamheter, organisationer, föreringar
mm som jobbar i området.
- Utöka samarbetet med Kulturskolan
- Hålla i Hässlehusgruppen.
- Se till att våra mötesrum är anpassade efter de tekniska behov som finns idag
för möten, konferenser, utbildningar mm.
- Se över möjligheten att låna ut lokalerna även på tider då det inte finns
personal i huset.

Uppföljning och utvärdering
Följa upp statistik av utlåning av lokaler
Följa upp vilka föreningar, verksamheter som använder våra lokaler
Sommaren 2011
Erbjuda en så bred verksamhet som möjligt under sommarlovet.
Verksamheten/verksamheterna skall ske i samverkan med olika
samverkanspartners.
Sommarverksamheten bygger på de ungas delaktighet. De är med och påverkar
utformningen genom brainstormsmöten, stormöten, framtidsverkstad osv.
- Erbjuda lägerverksamhet för ungdomar
- Utveckla Timmeråsen.
- Vara med skolan och anordna sommarskola.
- Erbjuda ungdomar sommarjobb.
- Ha någon form av dags/helgaktiviteter under sommaren som erbjuds till
ungdomar.
- Ha med personal på badresor under hela sommarlovet.
Uppföljning och utvärdering
Följa upp antalet sommarjobb som erbjudits ungdomar via oss.
Följa upp resultaten av de stormöten/brainstormsmöten/framtidsverkstad som hållits
med ungdomarn tillsammans med ungdomarna.
Fler flickor till gården
Under 2011 kommer vi att intensifiera vårt jämställdhetsarbete. Det är viktigt att
flickor känner sig attraherade av gårdens verksamhet och utbud.
Metoder för att nå detta:
- Utveckla Club Rut och Club Mini-rut

-

Inreda ett ”Pål Paljett-rum” där vi kan pyssla, jobba med händerna. Rummet är
lika mycket till för pojkar som flickor.
Sända ut information om gårdens verksamhet och aktiviteter via Facebook,
SMS och mailinglista.
Finnas på Bodaskolan minst en gång i veckan med fokus på att träffa flickor
och informera om gården.
Bjuda in föräldrar till informationsträffar om gården för att vinna acceptans hos
föräldragruppen.

Uppföljning
Följa upp antalet gårdskort sålda till flickor.
Följa upp antalet besökare pojkar resp. flickor vid speciella tillfällen, 2 veckor på
våren och 2 veckor på hösten.

