
Handlingsplan för klubb och gård 2020-2026. 

Svar ungdomar som inte generellt går på fritidsgård 
 

 

 

 

Hur ska verksamheten bidra till att öka FRAMTIDSTRO för barn och ungdomar? 

Från Västerås stads program för social hållbarhet: Gnistan finns hos varje människa: att göra avtryck med en kraft att 

påverka livet för sig själv och andra. Att lösa samhällsproblem och verka för en god, hållbar ort. När vi skapar ett hållbart 

Västerås bygger vi också vår egen tro på framtiden. 

Från Svenska Akademins ordlista: Tro på att framtiden blir bättre än nutiden 

Svar: 

Att ungdomar får vara delaktiga i aktiviteter  

Att personal bekräftar ungdomar 

Att personal uppmuntrar ungdomar 

Att personal kan rekommendera till föreningar eller till en hobby 

Att gården skapar en miljö som inte är skola, jobb, läxa 

Att det finns läxhjälp på gården 

Mycket aktiviteter så ungdomar prova på, lära sig och få intresse nu och framåt (resor, matlagning, 

turneringar, idrott, LAN, musik mm) 

Att få ta ansvar så man får självförtroende 

Att personal hjälper ungdomar som har svårt  

Workshop 16 oktober Antal intervjuade Ungdomar 

 Totalt      Tjejer  killar  Annat 

30 12 17 1 
 

Hur ska verksamheten bidra till att barn/ungdomars TILLIT till samhället/vuxenvärlden ökar? 

Från Västerås Stads program för social hållbarhet: Tillit mellan människor och förtroende för myndigheter skapar en social 

sammanhållning. Sammanhållningen bidrar till en känsla av trygghet för invånarna. 

Från Svenska akademins ordbok: Att lita på någon. Att man hyser förtroende till någon.  

Svar: 

Personal som gillar sitt jobb och är aktivt deltagande 

Vakter som kontrollerar vem som kommer in på gården 

Personal ska vara uppmärksam på om något är fel och agera 

Bra personal= snälla, roliga, ärliga, sköna, bestämda, inte vara på hela tiden 

Bra miljö inne på gården 

Att personal förstår barn (bra utbildade) 

Att ungdomar ska kunna prata med personalen om allt 

Att personal är bra på att lösa konflikter 

Att personal inte för vidare det ungdomar berättar till andra.  

Att personal är öppensinnad 

Att personal inte är dömande gentemot ungdomar 

Att personal kan vara vän med ungdomar men ändå vara vuxen 

Att personal våga ändra på saker när det finns behov av förändring 

Att ungdomar får delta i upplevelser/resor 

Fler personal, fler kvinnlig personal 

Att personal är bra på bemötande 

Att personal litar på ungdomar och vise versa 

Personalen har ansvar att skapa tillit 



Att agera när det finns problem 

Att individen (ungdomen) är i fokus 

Att skapa sociala samanhang 

Att arrangera kulturella upplevelser 

Att fritidsgården hela tiden utvecklas med nya aktiviteter  

Att fritidsgården samarbetar med arbetsplatser ungdomar kan göra besök på arbetsplatser (få insikt) 

Att ungdomar får prova på att baka och laga mat (lära för livet) 

Kulturnätter för ungdomar 

Att gården blir bättre på att informera ungdomar om aktiviteter 

Aktiviteter som uppmuntrar dialog och samtal 

 

Hur ska verksamheten bidra till ökad JÄMLIKHET? 

Från Västerås Stads program för social hållbarhet: Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå 

delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska 

motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. 

Från Svenska Akademins ordlista: att varje person anses vara lika mycket värd. 

Svar: 

Välkomnande miljö 

Att personal har bra grundutbildning samt vidareutbildning i jämlikhet, HBTQ 

Att personal har auktoritet att säga ifrån när det behövs 

Gården borde ha diskussioner om jämlikhet med ungdomar 

Lottning till aktiviteter/resor så det blir lika för alla. 

Att personal arbetar både med grupper av ungdomar och individuellt 

Mixade aktiviteter mellan kön 

Göra reklam för aktiviteterer så fler vet vad som händer. 

Mer tjejkvällar med artister 

Att personal pratar med ungdomar lyssnar på ungdomars åsikter 

Att personal är trevlig 

Att behandla alla kön lika acceptera olikheter 

Aktiviteter som ungdomar oavsett kön, hudfärg och läggning kan vilja göra 

Att personal hjälper ungdomar med olika saker 

Att personal inte jobbar efter stereotyper  

Att personal inte favoriserar vissa ungdomar 

Equality 

Att fritidsgården tar hjälp av tjejer som kan göra så att fler tjejer kommer till gården 

Fler kvinnlig personal 

Mer samarbete mellan gårdar 

Fortsätta att jobba som nu det är bra 

Att separera killar och tjejer är en lösning men den är inte optimal 

Att ingen glöms bort 

 

Beskriv framtidens klubb/gård med enstaka ord eller korta meningar 

Svar: 

En plats med många aktiviteter grillning, studsmattor, LAN, musik, idrott, turneringar, matlagning, bakning, 

resor, upplevelser, att få lära sig saker 



En plats där man kan sporta med många olika idrotter (stor lokal eller låna lokaler) 

En plats där man kan dansa i lokal med speglar 

En plats där man kan bli bjuden på mat 

En plats med både nostalgi, nuet och framtiden 

En plats som man gärna tar med vänner till 

En säker plats där du kan uttrycka dig själv 

En plats där ungdomar har vuxna att prata med 

 

 
Annat som ni vill tillägga i arbetet med ny Handlingsplan 2020-2026 

Svar: 

Viktigt att det finns bra busstider så man kan åka till och från gården 

Viktigt att miljön på gården är bra 

Till viss del är det vissa ungdomar som går på vardagskvällar och andra på helgkvällar 

 
Nedan frågor som enbart gäller fritidsgård 

 

 

 

 

Fritidsgård Vilken tid är viktigast att det är öppet tidig kväll eller sen kväll? 

Svar: 

 

 

1 När behöver en 13 åring vara hemma vardagar 

Svar: 

 16 svar  

Kl 20.00 7 44% 

Kl 21.00 8 50% 

Kl 22.00 1 6% 
 

 

2 När behöver en 13 åring vara hemma fredag/lördag 

Svar: 

 16 svar  

Kl 21.00 8 50% 

Kl 22.00 6 32% 

Kl 23.00 1 6% 

Kl 24.00 1 6% 
 

 

3 Vad är viktigast på en fritidsgård 

Svar:                                                                              Skala 1-10 (1=inget viktigt, 10=mycket viktigt) 

Att få träffa andra ungdomar 7,7 

Att få vara med på bra aktiviteter 7,4 

Att kunna vara med och bestämma vad som 

händer på fritidsgården 

7,5 

Att det finns personal som gör fritidsgården 

trygg 

9,1 

 



 

4 Vad är viktigast med fritidsgården  

Svar: 

Att det är öppet nästan jämt 50% 

Att det är öppet lite mindre men att det också 

arrangeras stora arrangemang/resor 

50% 

 

 

5 När är det viktigast att fritidsgården är öppen 

Svar:                  Skala 1-10 (1=inget viktigt, 10=mycket viktigt)  

Vardagkvällar 6,5 

Fredagskvällar 8,2 

Lördagskvällar 8,3 

Söndagar 5,2 
 


