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Caféverksamhet på Sturebyskolan

Förslag till beslut
Caféverksamhet för ungdomar 13- 17 år startas i Sturebyskolans lokaler i
mars 2006.

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Katharina Norström
Chef för avdelningen förskola- skola

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen förskola- skola.
Bakgrund
I verksamhetsplan 2005 gavs förvaltningen i uppdrag av nämnden att
undersöka möjligheterna att tillskapa en mötesplats för ungdomar i
Stureby. Då förvaltningen undersökt olika möjligheter har diskussioner
förts med Stureby SK, eleverna vid Sturebyskolan, Sturebyskolans
förvaltningsråd samt föräldraföreningen som driver fritidsklubben för 1012-åringar i Sturebyskolan.
Förvaltningens förslag
Mötesplatser i Stureby där ungdomar i åldrarna 13-17 år kan träffas på
kvällstid är ytterst begränsade. Tanken att skolan ska fungera som en
samlingspunkt "mitt i byn” talar för lämpligheten att förlägga en
caféverksamhet i skolans lokaler. Skolans rektor betonar vikten av att
ungdomar erbjuds en träffpunkt i sitt närområde där det också finns vuxna
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som känner ungdomarna. Platsen bör vara lagom stor så att ungdomarna
har en identitet och känner trygghet.
Det finns en passande lokal som på dagtid används till rastverksamhet och
fritidsklubb. Vissa smärre ombyggnationer kan komma att behövas för att
anpassa lokalen. Personalen som arbetar med rastverksamhet och
fritidsklubb ställer sig positiva till att med förstärkning av timanställd
personal driva caféverksamhet tre kvällar per vecka.
Skolans rektor har diskuterat förslaget med personal, förvaltningsråd och
föräldraföreningen som driver fritidsklubben. Samtliga har uttalat sig vara
positiva. I förvaltningsrådet framfördes att nattvandrarna gärna stödjer
verksamheten och att de kan använda caféet som utgångspunkt för
vandringarna.
Skolan planerar att utöka samarbetet med Stureby SK, som idag samverkar
med skolan vad gäller fotbollsskolan. Samverkan gäller lokaler och
måltidsservering. Att samverka med lokala föreningar ligger i
caféverksamhetens inriktning, bland annat för att bidra till
ledarrekrytering.
I snitt beräknas tre personal per kväll krävas för att driva en bra
verksamhet. Förvaltningen kommer att i verksamhetsplan för 2006 föreslå
att medel om 500 tkr avsätts för lokalmässiga justeringar, personal och
drift.
Förvaltningen föreslår att Sturebyskolans rektor får i uppdrag att
genomföra uppdraget med arbetet att öppna caféverksamhet senast mars
månad 2006.

