Inbjudan till konferens

Fritidsgårdens roll idag och i morgon
27 - 28 maj 2015, Bommersviks kursgård, Nykvarn

Ännu en gång bjuder Nackanätverket in till två inspirerande dagar där politiker,
fritidsledare, chefer och tjänstemän från sju kommuner träffas och samtalar kring
ungdomars fritid, med fokus på den öppna fritidsverksamheten.
Har ungdomars behov av öppna mötesplatser, öppna aktiviteter och relationer till fritidsledare?
Vill ungdomar vara delaktiga, vara engagerade och påverka sina liv och sin fritid?
Vad ska vi använda resurserna för öppen fritidsverksamhet för ungdomar till?
Vilka är de starka sidorna i verksamheten och vilka är förbättringsområdena?
Under två dagar ska vi få inspiration och ha ett kollegialt utbyte kring dessa frågor.

Program 27 maj
9.30 – 10.00

Registrering och fika

10.00 – 10.30

Inledning
Om Nackanätverket
Dagens isbrytare

10.30 – 12.30

Do it yourself!
Hur kan vi arbeta med öppna mötesplatser för ungdomar? Vad innebär ett
DIY-tänk? Hur kan det användas för att aktivera och engagera unga
människor. En resa genom punken och graffittin mot frågor om lärande,
integration och inkludering.
Erik Hannerrz, doktor i sociologi på Lunds universitet

12.00 – 13.00

Lunch

13.45 – 14.45

Perspektiv på den öppna fritidsverksamheten
Ett axplock på perspektiv inför Open-Space

15.00 – 16.45

Open-space – samtal i tvärgrupper – med fika
Utgångspunkten för samtalen är ett antal områden i
fritidsgårdsundersökningen och en del andra perspektiv . Syftet är att ta

fram underlag till framtidens öppna verksamhet och mötesplatser.
Ett tillfälle där fritidsledare, politiker, tjänstemän och chefer från sju
kommuner får mötas och tillsammans reflektera på uppdrag, mål,
möjligheter och risker
16.45 – 17.30

Summering och reflektion

18.00

Möjlighet till att bada bastu och umgås för dem som vill …

19.30

Middag

Efter maten

Pubkväll med lite musik

Program 28 maj
8.30

Inledning

9.00 – 10.00

Nackanätverkets tankar om ..
fritidsgårdsuppdraget, kvalitetsarbete och systematisk uppföljning – för att
utveckla den öppna fritidsverksamheten för ungdomar.

10.15 – 11.15

Fritidsgårdsundersökningen
Nackanätverket har genomfört en gemensam undersökning där besökarna
på alla fritidsgårdar i sju kommuner har svarat på frågor om verksamheten.

11.30 – 12.00

Jämförelser och nyckeltal
Nätverket har gjort jämförelser och tagit fram gemensamma nyckeltal

12.00 – 13.00

Lunch

13.15 – 14.30

Workshop – utveckling pågår!
Fritidsgårdarnas starka sidor, styrkor, möjligheter och resurser
Fritidsgårdarnas förbättringsområden och kommande utvecklingsprojekt
Hoten och riskerna för fritidsgårdsverksamheten i framtiden
Kategoriträffar över kommungränserna där de som har ungefär samma roll
och uppgift samtalar om samarbete, möjligheter och strategier för
utveckling
- Politiker träffar varandra
- Fritidsledare träffar varandra
- Föreståndare, arbetsledare, enhetschefer, verksamhetsansvariga ledare
träffar varandra
- Förvaltningschefer, direktörer, tjänstemän, utvecklare, strateger, utredare
och avdelningschefer träffar varandra

14.30

Summering och avslutning

15.15

Fika
Utvärdering

Med reservation för ändringar
Anmälan görs till respektive kommuns kontaktperson

