
Erfarenhetsdagarna 2019

Hur skapar vi en bra fritidsverksamhet för alla?





Växjö kommun
- Vi möjliggör en aktiv fritid

- Vi stödjer individen till ett tryggt 
och självständigt liv

www.menti.com kod 33 07 36
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• 93000 invånare / 1925 km²

• Bygger nya stadsdelar 
och nytt kommunhus

• 68000 invånare i Växjö tätort 

• 300 sjöar

• 20300 barn och elever i privata 
och kommunala skolor/förskolor

• 9000 företag

• 33000 studenter vid 
Linnéuniversitetet

• Aktiv idrottsstad

• MAT-stad

• Möbelriket

Växjö kommun – en expansiv stad



• Start 2017, samverkansmodell – Araby

• 2018 utökas med 3 ytterligare områden

• Plattform för delaktighet och likvärdigt

• Syfte: Nå fler, nya målgrupper, större inflytande, fler tjejer

• En ansvarig för varje område

• Statliga medel för lovverksamhet

Samverkansmodell



• Tre kommunala förvaltningar:

- Förvaltningen för Arbete och Välfärd

- Utbildningsförvaltningen

- Kultur- och fritidsförvaltningen

• Ungdomskontoret

• Samverkan utanför kommunens 

organisation:

- Bostadsbolagen

- Föreningar/organisationer

- Polisen

Vi samverkar i arbetet



Våra prioriterade områden
Araby - Araby Park Arena, Studio 17, Karlslund, Panncentralen – tjejer emellan, Tallgården, Centrumskolan.

Lov: Tjejer emellan, Kråkan, Hip hopshow, sportfiske, Parkour, Araby folkfest, Arabyolympiaden, scensommar.

Samverkan: Fritidsgårdarna, Kulturskolan, Araby Park Arena, KoF, Fält, skola, Växjö bostäder, föreningar och organisationer.

Braås – Fritidsgården, Studio 17, Movägen, 10-12års verksamhet, Gym- och styrketräning, Mammor emellan.

Lov: Utomhusfritidsgård, VXO skate, LAN, Filmnatt, Hajk på Holmarna, Movägen, Scensommar, Tjejer emellan.

Samverkan: Fritidsgårdarna, Kulturskolan, Bibliotek, Fält, skola, Vidingehem, Braås samhällsförening, Svenska kyrkan och Skol IF.

Lammhult – Fritidsgården, Kulturskolan, Träffpunkt Lammhult, Lammhultsbadet – hälsoarena, Tjejer emellan, sportkafé.

Lov: Grafitti och musikskapande, Ejdervägen, Poolparty-badets dag, Skrivarverkstad, Fiske med Kjell, Bio, Scensommar.

Samverkan: Fritidsgårdarna, Kulturskolan, Konsthallen, Biblioteket, Fria ordets hus, Fält, skola, Vidingehem, Folkets hus, 

samhällsföreningen, scensommar och föreningar.

Teleborg – Fritidsgården, Kulturskolan, Teleborgshallen, 10-12 årsverksamheten – Lyan, Studiefrämjandet –föräldrautbildning, 

föreningsverksamheten. Lov: Romavallen, Holmarna, 4H, fritidsklubb, Scensommar, Tjejer emellan.

Samverkan: Fritidsgårdarna, Kulturskolan, Biblioteket, Fält, skola, Arenaservice, Växjöbostäder, Scensommar och föreningar.

Centrum – BG, Fritidsgårdarna, Kulturskolan, Stadsbiblioteket, Konsthallen, Ungdomskontoret, Tisdagsgruppen, 

föreningssamverkan. Lov: Läger, Scensommar, Makerspace, Karl Oskar-UNG, feriearbetare. 

Samverkan: Fritidsgårdarna, Kulturskolan, BG, Bibliotek, Konsthall, Fält, Skolhälsovården, Växjölöftet, Polisen, 

Barn och familj, bostadsbolag, vaktbolag, skola och föreningar.



Framgångar och utmaningar

• Identifikation av de fyra geografiska områdena 

• Skapa en tydlighet och förenkla arbetet över förvaltningsgränserna

• Organisation med områdesansvariga, kommunikatör och projektledare

• Fokus på lov ger ringar på vattnet

• Samverkan över förvaltningar med LUPP skapar förståelse

• Ekonomiska möjligheter med statsbidragen

• Kan vi gå vidare utan statsbidragen, hur gör vi?

• Risk med för stort fokus på de fyra områdena

• Sårbarhet: relativt personbundet, hur gör vi det till ett hållbart arbete 

över tid och med ev nya medarbetare.



Tjejer emellan
”Man får lära känna nya människor och prova på nya 

saker”

”Skönt att träffa bara tjejer utan att behöva fixa sig”

”Jag har massor av idéer om olika saker man kan 

göra. Här finns det möjlighet att bli tagen på allvar.”

”Vi kan prata och diskutera om allt på 

Tjejer emellan”



Genomförande/
metod

• Kärngruppen

• Verksamhetsledare

• Professionella 

ungdomsarbetare



Varför ska unga tjejer engagera sig?

• Personlig utveckling

• Förebild

• Systerskap

• Nätverk



Våra verksamheter

• Öppen verksamhet

• Diskussionsgrupper

• Lovaktiviteter/feriejobb

• Resor och utflykter



Framgångsfaktorer/
utmaningar

• Unik idé

- mångfald

- samverkan

- delaktighet

• Hitta engagemanget

• Bibehåll samverkan



Detta är vi extra stolta över!
• Vattenfalls och Fryshusets energispridarpris

• S:t Sigfrids Rotaryklubb 

• Stiftelsen Polstjärna

• Kungens jubileumsfond

• Gender Equality –Syd Afrika

• Sommarskola i Finland

• Vetlanda gymnasiet 

• 5 i tolv rörelsen 

• Politiskdebatt mellan ungdomsförbunden

• Resor: STHLM besök i riksdagen, Vinterfjäll –

Östersund, Arosfortet – Halmstad, 

Interreligiöskonferens med Antje Jakelen, 

Ungdomskonferens i Kaunas

• Tjejfestival 

• Ledarskapsutbildning 

• Tjejbrunch 

• Flickor Emellan

• Prideparaden

• Feriejobb 

• Flicka plattformen – En organisation som

verkar för flickors rättigheter

• Vårruset 

• Drive in-bio

• 10-års jubileum



Tack för oss!

Anna Lagrelius anna.lagrelius@vaxjo.se

Lotta Roswall Larsson lotta.rosvalllarsson@vaxjo.se

www.menti.com kod 33 07 36
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2008 blev Umeå årets ungdomskommun
I juryn satt Ungdomsstyrelsen, 
barnombudsmannen, Sveriges ungdomsråd, 
organisationen Communicare samt 
fjolårsvinnaren Kristinehamns kommun. De 
prisade Umeås ungdomsarbete med inflytande, 
delaktighet, fritidsverksamhet, drogförebyggande 
åtgärder, föräldramottagning och 
ungdomsombud.

Utmärkelsen delades ut i Stockholms stadshus av 
ungdomsminister Nyamko Sabuni (fp). 
Kommunen fick 150 000 kronor som skulle 
användas till ungdomsverksamheten.
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Lite fakta
Antal unga i ålder 13-15 år 2019 4 080
Antal unga i ålder 16-18 år 2019 3 752

Antal besök på våra mötesplatser 2018, 110 691, 37 % flickor. 

Organisation
Avdelningschef 1 st
Enhetschef 2 st
Arbetsledare 9 st
Fritidsledare 20 st
Fritidsledare lägre tjänstgöring 9 st
Fritidsledarass/tim ca 40 st

Arrangemang
10 arrangemang 2018
Ca 4 000 besök varav flickor är 50%
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Kvalitetsdeklaration 2018 Unga 
Vårt uppdrag är att möjliggöra fritid för unga genom att:
Utveckla mötesplatser
Utveckla samverkan
Utveckla aktiviteter

Verksamheten riktar sig till alla unga i ådersspannet 13-17 år. Mötesplatserna har olika 
inriktningar för att bättre kunna möta olika besökares ålder och behov. Fritids ungas 
ledningsgrupp kan besluta om differentitierade åldersgrupper utifrån verksamhetens 
inriktning och det lokala områdets behov.

Ålder: Utgångspunkten är att börja besöka fritidgården från HT i åk 7 med möjlighet för 
inskolning, eller för 6-9 skolor att påbörja besöken i vårterminen i åk 6. Den övre 
åldersgränsen avslutas HT åk 2 i gymnasiet det år du fyller eller har fyllt 17 år.

Vi lovar att:
bedriva lokalt områdesarbete kring frågor som berör unga 
möjliggöra ett jämlikt fritidsutbud 
skapa förutsättningar för att unga ges delaktighet i att skapa arrangemang. 
skapa förutsättningar för kostnadsfria aktiviteter riktade till barn och unga
skapa lovverksamhet 
stödja och handleda öppen verksamhet för unga 
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BAKGRUND
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• Stärka fritidsledarens yrkesroll

• Erfarenhetsutbyte 

• Kvalitetssäkra 

SYFTE
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• 4 träffar 2,5 tim kvällstid
• 3 veckor mellan träffarna
• Spelregler
• Utvärdering efter varje träff

UPPLÄGG & RAMAR



10

Film! 
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TRÄFF ETT

Fritidsledarrollen
• Tonårshjärnan
• Förväntningar
• När vi har olika 

förväntningar
• KASAM
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TRÄFF TVÅ

Kommunikation
• Nutid och framtid
• Arbetslag och kollegor
• Är vi viktiga?
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TRÄFF TRE

Konflikter
• Flirta med det goda
• Situationer som man kan 

ställas inför
• Arbeta i ett team
• konfliktstilar
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TRÄFF FYRA

Skyddande faktorer
• Skydds- och 

riskfaktorer
• Ärliga/mänskliga 

reaktioner
• Empati och ledarskap
• Sex och relationer
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UTVÄRDERING
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SAMMANFATTNING

• Ca 200 personer 
• 10 omgångar
• Utvärdering efter varje tillfälle
• Utbildningen är obligatorisk
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Brita Mattsson enhetschef mail: brita.mattsson@umea.se
Jan Samuelsson enhetschef mail: jan.samuelsson@umea.se

Tack för oss!



Om inkludering och 
fritid för fler 
Erfarenhetshetsdagarna 8 oktober 2019
Oliwer Karlsson, Inkluderingskoordinator, Lunds kommun

www.menti.com kod 98 02 06

http://www.menti.com/


Välkommen till Lund!



Konkreta exempel 
på hur vi tänker 
kring inkludering.

• Skaffa en samordnande och samverkande resurs. I 
vårt fall en inkluderingskoordinator

• Samverkan lokalt med fokus på 
närområdesutveckling, tillsammansnätverk och 
modellen network weaving

• Lov i Lund och vägledare, kommunens 
sommarlovsaktiviteter samt ett uppsökande 
komplement till fritidsgårdarna för att nå nyanlända 
barn och unga under skolloven

• Projekt prisma, ett projekt finansierat av 
Länsstyrelsen som verkar uppsökande och 
aktivitetsfrämjande

• Kulturskolan Pop-in



Inkluderingskoordinatorns uppdrag
Kultur- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen

• Utveckla arbetssätt, hitta samarbetsformer 
och bygga nätverk för att möjliggöra ett 
hållbart långsiktigt arbete med social 
inkludering under den fria tiden

• Utifrån behov koordinera och initiera 
aktiviteter gällande social inkludering

• Verka som en länk mellan kommunen och 
civilsamhället i frågor om social inkludering 
– en väg in



Konkreta exempel 
på hur vi tänker 
kring inkludering.

• Skaffa en samordnande och samverkande resurs. I 
vårt fall en inkluderingskoordinator

• Samverkan lokalt med fokus på 
närområdesutveckling, tillsammansnätverk och 
modellen network weaving

• Lov i Lund och vägledare, kommunens 
sommarlovsaktiviteter samt ett uppsökande 
komplement till fritidsgårdarna för att nå nyanlända 
barn och unga under skolloven

• Projekt prisma, ett projekt finansierat av 
Länsstyrelsen som verkar uppsökande och 
aktivitetsfrämjande

• Kulturskolan Pop-in



Närområdet deltar i 
välkomnandet!

• Dalby - nätverket Tillsammans för Dalby 

• Väster – nybildat nätverk Tillsammans för väster

• Linero – projekt Tillsammans för Linero

• Veberöd – nätverket Vi som vill ge alla i byn en 
chans

• Genarp – nätverket Tillsammans för Genarp

• Norra Fäladen – Tillsammans för fäladen



Modell: network weaving

På sätt och vis 
2017 i Lunds 

kommun Inkluderingskoordinatorns 
uppdrag

Arbetet som 
påbörjats 18/19 i 

närområden

Målbilden: att alla 
Lunds områden har 
”hubs” som står för 

kontinuerlig lokal 
samverkan



Konkreta exempel 
på hur vi tänker 
kring inkludering.

• Skaffa en samordnande och samverkande resurs. I 
vårt fall en inkluderingskoordinator

• Samverkan lokalt med fokus på 
närområdesutveckling, tillsammansnätverk och 
modellen network weaving

• Lov i Lund och vägledare, kommunens 
sommarlovsaktiviteter samt ett uppsökande 
komplement till fritidsgårdarna för att nå nyanlända 
barn och unga under skolloven

• Projekt prisma, ett projekt finansierat av 
Länsstyrelsen som verkar uppsökande och 
aktivitetsfrämjande

• Kulturskolan Pop-in



Lov i Lund 2017-2019
• Tre sommarlov, ett höstlov, ett vinterlov, ett sportlov och två 

påsklov har totalt haft       ca 50 000 besökande barn 

• Hundratals aktiviteter i barns närområden 

• Förvaltnings- och kommunövergripande samarbeten

• Stöd till och av föreningar och civilsamhälle

• Vägledare som arbetat uppsökande mot nyanlända – ca 1200 
ungdomar som lotsats sommaren 2019

• Navet är våra fritidsgårdar och fritidsledare



Konkreta exempel 
på hur vi tänker 
kring inkludering.

• Skaffa en samordnande och samverkande resurs. I 
vårt fall en inkluderingskoordinator

• Samverkan lokalt med fokus på 
närområdesutveckling, tillsammansnätverk och 
modellen network weaving

• Lov i Lund och vägledare, kommunens 
sommarlovsaktiviteter samt ett uppsökande 
komplement till fritidsgårdarna för att nå nyanlända 
barn och unga under skolloven

• Projekt prisma, ett projekt finansierat av 
Länsstyrelsen som verkar uppsökande och 
aktivitetsfrämjande

• Kulturskolan Pop-in



Projekt Prisma:
I samverkan mellan Lunds kommun och IK Eos. 
Projektet består av tre ben:

• Ett ben är att arbeta uppsökande och 
relationsbyggande mot nyanlända familjer, 
barn och unga och därefter lotsa familj och 
individer till kultur, fritids- och 
föreningsaktiviteter

• Ben två är att skapa multiaktiviteter som 
involverar och aktiverar hela familjen 

• Utforska möjligheten till en resursplattform 



Exempel: Familjekvällar på 
Klostergården:

• Ett samlat aktivitetsutbud som fångar hela familjen

– Biblioteket står för språkcafé

– Basketföreningen aktiverar i idrottshallen

– Fritidsgården fångar upp ungdomar

– Rädda Barnen står för sagostund och pysselhörna för 

dem minsta

– Ungdomar håller i bollkul för 6-10 åringarna



Konkreta exempel 
på hur vi tänker 
kring inkludering.

• Skaffa en samordnande och samverkande resurs. I 
vårt fall en inkluderingskoordinator

• Samverkan lokalt med fokus på 
närområdesutveckling, tillsammansnätverk och 
modellen network weaving

• Lov i Lund och vägledare, kommunens 
sommarlovsaktiviteter samt ett uppsökande 
komplement till fritidsgårdarna för att nå nyanlända 
barn och unga under skolloven

• Projekt prisma, ett projekt finansierat av 
Länsstyrelsen som verkar uppsökande och 
aktivitetsfrämjande

• Kulturskolan Pop-in



Kulturskolan Pop-in
• Ambitionen: att inkludera fler i 

kulturskolans verksamhet och nå 

grupper av unga som idag inte deltar 

• Fokus på kommunens östra 

kommundelar som rent geografiskt 

ligger långt bort från Kulturskolan

• Möjliggörs genom och kompletterar 

befintlig fritidsgårdsverksamhet 



Tack! 
Oliwer.karlsson@lund.se
046 – 359 63 65

• Skaffa en samordnande och samverkande resurs. I 
vårt fall en inkluderingskoordinator

• Samverkan lokalt med fokus på 
närområdesutveckling, tillsammansnätverk och 
modellen network weaving

• Lov i Lund och vägledare, kommunens 
sommarlovsaktiviteter samt ett uppsökande 
komplement till fritidsgårdarna för att nå nyanlända 
barn och unga under skolloven

• Projekt prisma, ett projekt finansierat av 
Länsstyrelsen som verkar uppsökande och 
aktivitetsfrämjande

• Kulturskolan Pop-in

mailto:Oliwer.karlsson@lund.se


Fikapaus & mingel 14.15-14.45

Mingelövning:
• Lyssnat till Växjö, Umeå och Lund…
• Vilka tankar, idéer och reflektioner dök upp?
• Dela med 3 nya kontakter!





Tre fritidsklubbar



Tre fritidsklubbar

Två fritidsgårdar



Tre fritidsklubbar

Två fritidsgårdar

Utåtriktad/uppsökande 
och plats-obunden 

verksamhet 



Tre fritidsklubbar

Två fritidsgårdar

Utåtriktad/uppsökande 
och platsobunden

verksamhet 

Föräldravandringarna 
samordnas av fritidsgårdarna



Ekerö Kommun

• 28 000 invånare.

• 130 personer/km²

• 4 högstadieskolor

• Sveriges 5:e rikaste kommun

• Antal ungdomar i vår målgrupp:

Årskurs 7-9  1370 st

Gymnasie-år 1-2  900 st



Utåtriktade fritidsledare
Ekerö Fritidsgårdar startade 2013 med Utåtriktade fritidsledare

SYFTET MED DET UTÅTRIKTADE ARBETET



Utåtriktade fritidsledare
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SYFTET MED DET UTÅTRIKTADE ARBETET

• Att nå en bredare målgrupp
för att skapa möjligheter för fler 
att hitta intressen och utveckla sin fritid.



Utåtriktade fritidsledare
Ekerö Fritidsgårdar startade 2013 med Utåtriktade fritidsledare

SYFTET MED DET UTÅTRIKTADE ARBETET

• Att nå en bredare målgrupp
för att skapa möjligheter för fler 
att hitta intressen och utveckla sin fritid.

• Att utveckla fritidsutbudet
inom den egna verksamheten och 
i området/kommunen så att fler kan 
påverka, ägna sig åt sitt intresse/ha kul 
och uppleva mening och tillhörighet.



Utåtriktade fritidsledare
Ekerö Fritidsgårdar startade 2013 med Utåtriktade fritidsledare

SYFTET MED DET UTÅTRIKTADE ARBETET

• Att nå en bredare målgrupp
för att skapa möjligheter för fler 
att hitta intressen och utveckla sin fritid.

• Att utveckla fritidsutbudet
inom den egna verksamheten och 
i området/kommunen så att fler kan 
påverka, ägna sig åt sitt intresse/ha kul 
och uppleva mening och tillhörighet.

• Att synliggöra ungas behov och 
intressen för andra aktörer inom kultur 
och fritidsverksamhet.



Utåtriktade fritidsledare

HUR GÖR VI FÖR ATT NÅ EN BREDARE MÅLGRUPP TILL VÅRA VERKSAMHETER? 
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Utåtriktade fritidsledare

HUR GÖR VI FÖR ATT NÅ EN BREDARE MÅLGRUPP TILL VÅRA VERKSAMHETER? 

• Uppsökande verksamhet i skolorna
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HUR GÖR VI FÖR ATT NÅ EN BREDARE MÅLGRUPP TILL VÅRA VERKSAMHETER? 
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Utåtriktade fritidsledare

HUR GÖR VI FÖR ATT NÅ EN BREDARE MÅLGRUPP TILL VÅRA VERKSAMHETER? 

• Uppsökande verksamhet i skolorna

• Roadshow

• Medverka på lektioner och friluftsdagar

• Samverkan

• Social medier 



Plats-obunden 
verksamhet
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• Två personal har i uppdrag att arbeta 
med plats-obunden verksamhet.
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• Uppdraget är att nå ungdomar 
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Plats-obunden 
verksamhet

• Två personal har i uppdrag att arbeta 
med plats-obunden verksamhet.

• Uppdraget är att nå ungdomar 
som vi inte har på våra fritidsgårdar.

• Verksamhet sker på ungas och personals 
initiativ, är organiserad och bedrivs
på olika platser i och utanför kommunen.



Plats-obunden 
verksamhet



Plats-obunden 
verksamhet

• 13 st plats-obundna aktiviteter med 20 
deltagare/aktivitet varav 67% icke-gårdsbesökare och 
59% tjejer under VT 2019



Plats-obunden 
verksamhet

• 13 st plats-obundna aktiviteter med 20 
deltagare/aktivitet varav 67% icke-gårdsbesökare och 
59% tjejer under VT 2019

• 46 aktiviteter VT 2019, 1 299 ungdomar
och 56% tjejer.
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• Organiserade gruppverksamheter riktade till specifika 
målgrupper.



Plats-obunden 
verksamhet

• 13 st plats-obundna aktiviteter med 20 
deltagare/aktivitet varav 67% icke-gårdsbesökare och 
59% tjejer under VT 2019

• 46 aktiviteter VT 2019, 1 299 ungdomar
och 56% tjejer.

• Organiserade gruppverksamheter riktade till specifika 
målgrupper.

- Nyanlända tjejer
- Ungdomar med funktionsvariationer
- Fiskegrupp
- Lördagsaktiviteter



Utmaningar!
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• Tidskrävande att marknadsföra aktiviteter. 
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Utmaningar!

• Tidskrävande att marknadsföra aktiviteter. 

• Ungdomars egna initiativ och idéer.

• Svårt för utåtriktade att marknadsföra 
plats-obundna aktiviteter som någon 
annan håller i.



Utmaningar!

• Tidskrävande att marknadsföra aktiviteter. 

• Ungdomars egna initiativ och idéer.

• Svårt för utåtriktade att marknadsföra 
plats-obundna aktiviteter som någon 
annan håller i.

• Underlätta för ungdomar att anmäla sig till 
aktiviteter



Exempel på lyckade
aktiviteter.
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Allra först…!
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Fritid Helsingborg

• Del av en skolförvaltning 

(Skol och Fritidsförvaltningen)

• Vi har en egen nämnd

(Idrotts och Fritidsnämnden)

• Väldigt mjuka och väldigt hårda frågor

(Sociala frågor och tekniska frågor)
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SFF Utbildningsdirektör

Styrgrupp

Helsingborgs stads 
skolor

Ledningsgrupp

Förskolor

Grundskolor

Grundsärskolor

Fritidshem

Gymnasieskolor

Gymnasiesärskolor

Fritid Helsingborg

Ledningsgrupp

Anläggningar

Öppen fritidsverksamhet

Stöd och support

Projektenhet

- Elevhälsan

- Måltidsservice

- Modersmålsenheten

- Lärandestöd

Barn- och 

utbildningsnämnden

Idrotts- och 

fritidsnämnden

Fristående förskolor 

och skolor

Externa anläggningar

Resultat- och 

verksamhetsuppföljning

Stödfuktioner

- Adm, Ek, Jur

- HR, KoM

- Övergr. gymn.frågor
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Fritidschef

Anläggningar Öppen fritidsverksamhet Projektenhet

Stöd och support

Chefsgrupp

Externa 

Anläggningar
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Vårt uppdrag

Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag är att 

möjliggöra fritidsaktiviteter som främjar ett 

fysiskt aktivt liv och en socialt hållbar livsstil. 
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Vårt uppdrag

Idrotts- och fritidsnämndens uppdrag är att 

möjliggöra fritidsaktiviteter som främjar ett 

fysiskt aktivt liv och en socialt hållbar livsstil. 
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Projekt
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Kärnverksamhet

vs

Projekt
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Olika verksamheter 

passar olika bra 

att drivas i projektform
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Passar ofta bra



2019-10-29
Projekt, eller inte projekt – det är frågan!

Passar kanske mindre bra
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Behovet av struktur: 

Definition!
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Skydda kärnverksamheten!

• Utvecklingsprojekt

• Samordning med andra förvaltningar

• Stötta chefer

• Politiska punktuppdrag
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Vårt upplägg för projekt
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Hur bemanna?
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Styrkor

• Fredar kärnverksamheten

• Rörlighet i organisationen 

• Snabbfotade
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Utmaningar

• ”Vi och dom”

• När starta/skapa projekt?

• Överlämning
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Projekttrötthet is a real thing!
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FRITID PARTILLE



VERKSAMHETEN INOM FRITID 

PARTILLE
• Vi som arbetar på Fritid 

Partille

• Verksamheten vi driver

(fritidsgårdar, klubb & LSS 

verksamhet, Simhall)

• Fritidsledarna dag/kvällstid

• Samarbeten med olika 

aktörer i och utanför 

kommunen

• Resultat, trygghet och 

ungdomars behov. 



VERKSAMHET/PROJEKT GENOM ÅREN!



Digital kultur
LAN & E-sport

https://www.youtube.com/watch?v=rICyyNaGuYw


Lan i Arenan
• Summergate 17 – 300 deltagare

• Wintergate 18 – 400 deltagare

• Summergate 18 – 400 deltagare

• Wintergate 19 – 340 deltagare

• Wintergate 20 – v7



Vad är E-sport?

• Elektronisk sport

• Kännetecken:

• Tävlingsmoment

• Samarbete

• Publiksport



Vad är LAN?

• Mötesplats

• Aktiviteter

• Esport

• Spela tillsammans

• Lära sig nya saker

Local Area Network

Social tillställning kring ett gemensamt intresse



Vårt samarbete

1. Intresset fanns bland ungdomar

2. Etablerad LAN-förening

3. Intresset fanns inom BiG Network

4. Samarbetet startade

5. Arenan kom in som mötesplats



Vad betyder digital kultur för Partille?

• Nå fler målgrupper

• Bemöta ungdomars intresse

• Relationsskapande

• Kompetens- & 

Karriärsbyggande



Framtidsplaner
• Skapa en föräldragrupp

• Växa evenemangen

• Kunskap- och kompetens-spridning

• Starta verksamhet i E-sportrummet

• Hitta fler sätt att samarbeta mellan kommunen och BiG Network

• Sätta Partille på kartan







1. Fundera på vad du skulle vilja diskutera vidare! 

2. G å samman 4 & 4 inventera och välj ut

3. Byt och gå samman 5 & 5 inventera och välj ut

4. Byt och gå samman 6 & 6 inventera och välj ut

DIALOG GENOM MINGEL



Erfarenhetsdagarna 2019

Hur skapar vi en bra fritidsverksamhet för alla?


