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1 Övergripande mål 

Nedan presenteras fritidsgårdsverksamhetens övergripande mål och dess 

koppling till kommunfullmäktiges mål.  

Kommunfullmäktigemål 
Fritidsgårdsverksamhetens 

övergripande mål 

God hälsa och välbefinnande. 
 

God utbildning för alla. 
 

Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt. 

 
Hållbar konsumtion och produktion. 

Skapa trygga träffpunkter för 
ungdomar i Borgholms kommun. 

 
Ge ungdomar möjlighet till 
delaktighet och inflytande 

verksamheterna. 

 

2 Beskrivning av verksamheten 

Kommunens fritidsgårdar erbjuder en plats för socialt umgänge, men också 

för mer planerade aktiviteter. Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att stärka 

ungdomars självkänsla och skapar aktiviteter som ger möjlighet till nya 

upplevelser och erfarenheter. Verksamheten bygger på allas lika värde.  

Fritidsledare och besökare visar varandra hänsyn och bemöter varandra 

med respekt. Fritidsgårdarna strävar efter en verksamhet som känns 

välkomnande och trygg och arbetar aktivt för att alla ska känna glädje 

genom att tillsammans med ungdomar se möjligheter även i svårigheter. 

Vidare arbetar fritidsgårdarna även för att alla ska känna gemenskap och 

delaktighet och söker aktivt samverkan med andra kompetenser för att 

ständigt utvecklas och möta nya behov.  

Personalen strävar efter att vara närvarande vuxna som låter alla känna sig 

sedda och hörda, bygger relationer, sätter gränser och är goda förebilder i 

en drogfri verksamhet. 

3 Gemensamma aktiviteter 

Under varje läsår arbetar fritidsgårdarna för att planera och genomföra olika 

aktiviteter. Ett syfte med flera av aktiviteterna är att genomföra dessa vid 

riskhelger. Ett annat syfte med aktiviteterna är att ge ungdomar möjlighet till 

gemensamma upplevelser, nya erfarenheter och nya bekantskaper. Målet 

är att alla ska kunna delta oavsett ekonomiska förutsättningar. För att kunna 

göra fler gemensamma aktiviteter söker fritidsledarna ekonomisk sponsring. 

Här presenteras de gemensamma aktiviteter fritidsgårdarna genomför varje 

läsår.  

Detta läsår kan det se annorlunda ut på grund av Covid-19. Aktuella 

aktiviteter affischeras på de olika fritidsgårdarna och/eller 

Facebook/Instagram. 

 Alla tre fritidsgårdar träffas och har en gemensam gårdsträff. Det är 

rullande vilken gård som arrangerar aktiviteten.  
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 Fritidsgårdarna arrangerar en resa till Liseberg som en 

förebyggande aktivitet som genomförs samtidigt som cruisingen, 

vilket är ett lokalt arrangemang och en av årets riskhelger. 

 Drogfri skolavslutning anordnas i samband med vårterminens 

skolavslutning då detta är en riskkväll för alkoholdebut. 

Fritidsgårdarna får bidrag både från utbildningsnämnden och 

socialnämnden till denna aktivitet. 

 Runt skolstart i augusti arrangerar Slottsgården en kick-off där 

övriga fritidsgårdar bjuds in.  

 Gårdarna arrangerar en julavslutning. Ungdomarna deltar i 

planeringen.  

 Skidresa till Hestra genomförs i samarbete med Slottsskolans IF.  

 En gång om året åker samtliga fritidsgårdar till Boda Borg, dock ej 

samtidigt.   

 I samband med höstlovet arrangeras en spökrunda. 

 

4 Kommunens fritidsgårdar 

 Slottsgården, Borgholm 4.1
Slottsgårdens fritidsgård ligger i Borgholm i anslutning till Slottsskolan. 
Lokalerna används dagtid som skolcafeteria och kvällstid som fritidsgård. Vi 
vill tillsammans med våra besökare skapa en trygg och trivsam miljö där 
våra ungdomar känner sig delaktiga i vårt arbete. Samtliga ungdomar från 
årskurs 6 upp till 18 år är välkomna att besöka oss.  

 Går’n, Löttorp 4.2
Går’n är den nordligaste fritidsgården i Borgholms kommun, belägen i 
Löttorp. Går’n ligger i anslutning till Åkerboskolan där det i dagsläget går 
cirka 185 elever. Skolan är en F-9 skola.  Vår verksamhet riktar sig till elever 
från årskurs 3 tills de fyllt 18 år. 
 
Vår verksamhet har i dagsläget byggts upp runt aktiviteter, föreningsliv, 
skola och den kommunikation som finns tillgänglig. 

 Blå Gården, Rälla 4.3
Fritidsgården ligger i anslutande byggnad till Rälla skola och bibliotek. 
Vårt geografiska område sträcker sig från Köpingsvik till Glömminge, men 
de flesta ungdomar kommer från Rällaområdet och går på någon utav 
skolorna i kommunen. Vi har även ungdomar från friskolorna som besöker 
oss.  
 
Vi har öppet för årskurs 4 till 9 och gymnasiet. Vi fokuserar i första hand på 
våra högstadie- och gymnasieungdomar.  
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5 Framtid 

Fritidsgårdarna har som ambition att utveckla sin verksamhet på olika sätt. 
Två utvecklingsområden som har uttryckts är följande: 

 Under läsåret arrangerar även fritidsgårdarna olika 
lovaktiviteter/spontana aktiviteter där gårdarna bjuder in varandra.  

 I dagsläget är fritidsgårdarna till största delen stängda under 
sommarlovet. Efter önskemål från ungdomarna vill vi erbjuda 
öppettider och aktiviteter under hela året. 

 Fritidsgårdarna vill även ha mer verksamhet på Internet för att nå fler 
ungdomar. 

 Fritidsgårdarna vill starta mer uppsökande verksamhet, till exempel 
mobil fritidsgård tillsammans med andra verksamheter, exempelvis 
Kulturskolan.  

 

6 Samverkan 

Fritidsledarna i Borgholms kommun har ett nätverk där de träffas flera 

gånger under läsåret för erfarenhetsutbyte, planering av gemensamma 

aktiviteter samt utvärdering av verksamheten. Fritidsledarnätverket i Kalmar 

län träffas flera gånger under året. Där representeras Borgholms kommun 

av fritidsgårdschef. Fritidsgårdarna samverkar även med Förebyggande 

teamet, polisen, Kulturskolan, grundskolan samt lokala näringsidkare. 

 

7 Utvärdering och uppföljning av verksamheten 

Fritidsgårdarna skickar årligen ut en enkät för att utvärdera verksamheten. 

Enkäten genomförs mitten av vårterminen. Verksamheten utvärderas också 

genom samtal med de besökande ungdomarna.  

Verksamhetsplanen följs upp i slutet av vårterminen varje år. Vid uppföljning 

träffas kommunens fritidsledare och följer upp, samt planerar 

fritidsgårdarnas verksamhet för kommande läsår. Den lokala planeringen 

görs på respektive fritidsgård. 

 

  

 


