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Fritidsgårdar
Fritidsgårdar
Fritidsgården är en mötesplats för ungdomar från årskurs 6 till 9 under
deras fritid på kvällar och helger. Här arbetar fritidsledare som ser till
ungdomarnas behov och som med tydliga regler är goda förebilder.
Fritidsgården är en resurs för ungdomars utveckling där kreativitet och
intressen tas tillvara. Ungdomarna har inflytande och är delaktiga i
verksamheten. På fritidsgården kan ungdomarna i en trygg och drogfri miljö
möta vänner, samtala och/eller delta i olika aktiviteter, till exempel idrott
och skapande verksamhet. På Morgongården bedrivs även fritidsgårdsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning.
Ungdomshuset Tuben I Farsta Centrum är en träffpunkt för ungdomar i
gymnasieåldern med särskilt uppdrag att arbeta med ungdomars delaktighet
och inflytande. Verksamheten har fokus på ungdomars kreativitet, skapande
och ungt entreprenörskap och är en plats där ungdomar kan förverkliga
sina idéer och ordna arrangemang. All verksamhet genomsyras av
ungdomarnas deltagande och besökarna har ett reellt inflytande över vilka
inriktningar verksamheten ska ha. Tubens verksamhet är föränderligt
utefter de ungdomsprojekt som är i gång.
Under sommarmånaderna arrangerar Farsta fritid badbussar för barn och
unga i Farsta och lägerverksamhet för ungdomar. Farsta fritid anordnar
även särskild verksamhet för barn och ungdomar som är kvar i stan under
sommaren.
Fritidsgårdarna är öppna på kvällstid vardagar och helger. Verksamheterna
finns i;
-

Fagersjö, (Fagesjö), Havsörnstorget 15

-

Farsta (Västboda), Forshagagatan 50

-

Farsta (Tuben), Munkforsplan 45

-

Farsta Strand (Forsängen), Nordmarksvägen31

-

Hökarängen (Morgongården), Söndagsvägen 9)

-

Gubbängen (Hörnet), Gubbängsvägen 63-69
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ÅTAGANDE

Barn och ungdomar tar genom fritidens öppna mötesplatser del
av kultur som de själva producerar, som de medverkar i och som
de får uppleva.
Verksamheterna arbetar med skapande verksamhet och arbetsmetoder som
stimulerar barn och ungdomars egna idéer. ”Kultur i ögonhöjd” är
vägledande. En arbetsgrupp med fritidsledare från olika verksamheter och
kategorier arbetar under året med att arrangera gemensamma och lokala
kulturevenemang på våra öppna mötesplatser.
Stadsdelsområdets barn och ungdomar, deltar sommartid och
under övriga lov, i roliga och stimulerande aktiviteter.
Under sommarperioden bedrivs badbussverksamhet, tonårsläger samt
fritidsgårdsverksamhet utomhus för barn och ungdomar som är kvar i
Farsta. Samarbete med lokalt föreningsliv kring utbud och aktiviteter.
Ungdomar på fritidsgården har möjlighet att anordna aktiviteter
och genomföra sina idéer.
Fritidsgårdarna arbetar med arbetssätt som får ungdomar att genomföra
idéer och att de är med och driver gårdens aktiviteter. Tubens verksamhet
arbetar inriktat på ungdomarnas eget deltagande och entreprenörskap. Även
på de övriga gårdarna är arbetssättet att arbeta utifrån ungdomarnas
önskemål och behov. Alla verksamheter arbetar med brukarnas delaktighet
med ett salutogent perspektiv. Genom kulturförvaltningens stipendium, en
snabb slant, ges ungdomar möjlighet till egna arrangemang.
Ungdomarna upplever och deltar i fritidsgårdarnas aktiviteter på
ett lustfyllt och roligt sätt.
Fritidsgårdarna arbetar med metoder som stärker det "friska", främjande och
positiva i ungdomsgruppen. De lägger fokus på det som fungerar och
arbetar med roliga och lustfyllda aktiviteter utifrån ungdomars egna
initiativ.
Alla besökare är välkomna genom att fritidens verksamheter
präglas av ett gott bemötande, ett vårdat språkbruk och
demokratiska värderingar
Fritidsgårdarna arbetar med tydliga regler och rutiner. De arbetar aktivt med
våra besökare kring; bemötande, språkbruk och fördomar. Personaler är
goda förebilder och har ett salutogent förhållningssätt. Verksamheterna
präglas av processer där besökarna är delaktiga i planering och utförande av
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aktiviteter. Brukarråd och stormöten där alla har möjlighet att komma till
tals.
Barn och ungdomar deltar kontinuerligt i aktiviteter på
fritidsgården som präglas av rörelse, lek, dans och idrott.
Fritidsgårdarna anordnar lovturneringar, använder parklekens utemiljö för
fritidsgårdens ungdomsarbete, skapar utrymme för dansverksamhet och
samarbetar med föreningslivet kring idrottsverksamhet.
Barn och ungdomar möts av en drog- och rökfri miljö på våra
öppna mötesplatser
Verksamheterna arbetar efter gemensamt policydokument. Arbete i projekt
kring tobaksfrågan. Alla fritidsgårdar informerar alltid föräldrar vid
misstanke om nyttjande av alkohol, droger eller annan oro

RÄTTELSE

Vår ambition är att det ska vara en god kvalitet på vår verksamhet. Om vi
inte har levt upp till våra åtaganden kommer vi lyssna på Dina synpunkter,
se över våra rutiner och rätta till det som har blivit fel.

SYNPUNKTER / KLAGOMÅL

Har du klagomål/synpunkter är du välkommen att i första hand prata med
fritidsgårdens personal.
Alternativt kontakta enhetschef Martin Anagrius, 08-508 19 700,
martin.anagrius@stockholm.se,
eller biträdande enhetschef Rose-Marie Engström, 08-508 19 716,
rose-marie.engstrom@stockholm.se
eller biträdande enhetschef Michael Palmi, 08-508 19 704,
michael.palmi@stockholm.se
Alternativt fyller du i en blankett för synpunkter, klagomål och förslag som
du kan få på fritidsgården eller på www.stockholm.se/farsta
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VILL DU VETA MER?

Kontakta enhetschef Martin Anagrius 08-508 19 700.
Vi har en verksamhetsplan där vi beskriver vår verksamhet och hur vi arbetar
för att uppnå våra åtaganden.

Stockholm 2012-02-24

Martin Anagrius
Enhetschef
Fritidsgårdar
Farsta stadsdelsnämnd
Adress: Storforsplan 36
Telefon: 08-508 18 000
Telefax: 08-50818 099
E-post: farsta@stockholm.se

Adress: områdeskontor Storforsplan 44
Telefon: 08-508 18 000
Telefax:
E-post: martin.anagriu s@stockholm.se
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