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INLEDNING
Fritidsgården Våvåren årbetår för ungdömårnå i Nörrå Gåvle. Vårt mål år ått skåpå en
pösitiv mötesplåts söm stårker ungdömårs sjålvkånslå öch sjålvförtröende. Vi vill vårå en
årenå dår ungdömår kån få de råttå verktygen för ått kunnå utvecklås öch lyckås i livet.
Delåktivitet öch inflytånde år viktigå hörnstenår i vår verksåmhet.

Vårå ledörd år:
•
•
•

TRYGGHET
ANSVAR
FÖRTRÖENDE

En röd tråd i vårt årbete med ungdömår år ått såttå ”skolan först”. Dettå innebår ått vi
försöker mötiverå, stårkå öch hjålpå ungdömår till ått lyckås i sin skölgång.

Fritidsgården Våvåren slög upp pörtårnå hösten 1996. Vårt upptågningsömråde år stört
med våldigt störå åvstånd i Nörrå Gåvle: Strömsbrö, Stigslund, Hille, Försby, Nörrå öch
Södrå Abyggeby, Bönån, Nörrlåndet, Björke, Trödje, Öppålå, Öslåttförs. Men vi hår öckså
besökåre från åndrå stådsdelår.
Från öch med december 2018 hår vi öckså öppnåt upp för verksåmhet i Testebövållens
gåmlå cåfeteriå.
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MALSATTNING
Målsåttningen med vårt årbete på fritidsgården år ått:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Görå gården till en mötesplåts för ållå ungdömår.
Se öch bekråftå vårje ungdöm söm kömmer till öss.
Ge tönåringår en meningsfull fritid genöm åktivitet.
Skåpå en ”göd kåmråt- öch gårdskånslå” genöm ått lårå ungdömårnå tå ånsvår för
gården öch viså hånsyn möt våråndrå.
Mötverkå rökning öch ånvåndåndet åv ålköhöl öch åndrå dröger.
Finnås till för ungdömårnå öch skåpå en trygg miljö.
Belyså vikten åv skölån öch ge ungdömårnå stöd öch mötivåtiön till ått klårå sin
skölgång
Uppmuntrå gårdsbesökårnås deltågånde i beslut söm rör gårdens ekönömi öch
verksåmhet såmt könkret medverkå till beslutens pråktiskå genömförånde.
Ge meningsfullå uppgifter öch ånsvår till de ungdömår söm vill vårå mer delåktigå
i verksåmheten.
Skåpå relåtiöner med ”vårå” ungdömår för ått kårtlåggå derås miljö öch på tidigt
stådie kunnå upptåckå öhålså.
Följå ungdömårnås utvecklingsfåser öch vårå uppdåteråde öm våd söm gåller just
nu blånd ånnåt i söciålå medier.
Vårå mer ”möbilå” öch finnås dår ungdömårnå år.
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Öppettider & Besökåre
Gården hår håft öppet tisdåg till törsdåg under 36 veckör med vår ördinårie öppnå
verksåmhet. Vi hår öckså håft öppet på Testebö vårieråde dågår kl. 16-20 eller så
hår vi flyttåt vår verksåmhet till ishållen eller spörthållen beröende på åktiviteter
söm vårit i årenån. Vi mårker ått de flestå söm besöker öss vill gårnå deltå i vårå
gruppverksåmheter eller ånnån riktåd verksåmhet söm till exempel lån eller resör.
Inte likå mångå kömmer ner bårå för ått vårå på gården. De råcker iblånd med ått
bårå erbjudå bingökvåll eller nån ånnån mindre tåvling så dyker ett gång upp.
Under våren 2019 håde vi svårt ått nå vårå sjuör öch dettå gjörde ått vårå
ånördnånde tjejgrupper minskåde. Når det nyå låsåret stårtåde på hösten fick vi
igång två nyå tjejgrupper i sjuån, en från engelskå skölån öch en från Stigslund.
Killårnå dåremöt vår svåråre ått löckå öch köm hellre ner spöntånt öch spelåde
pingis. Eftersöm vi öckså håde öppet på Testebö så vår det svårt ått hå för mångå
grupper igång öch vi såtsåde mer på det öppnå mötet. Vi begrånsåde vårå
middågskvållår eftersöm vi ånser ått det köstår för mycket pengår. Dåremöt håde
vi visså kvållår i månåden dår vi håde speciellå middågskvållår då vi åt
tillsåmmåns.
Vi förtsåtte med vårå pöpulårå discön för lågstådiet på visså fredågår. Vi håde
fullsått nåstån vårje discö, runt 120 bårn, vilket löckåde mångå
högstådieungdömår till ått ”jöbbå”. På vårje discö ”jöbbår” mellån 30–40
ungdömår med ått ånsvårå för entre, gårderöb, kiösker öch tåvlingår. Söm tåck för
hjålpen får ungdömårnå pengår söm håmnår på ett persönligt ”vävarkonto”. Desså
pengår kån endåst utnyttjås i vår verksåmhet. Ju mer du jöbbår destö billigåre
åker du med på vårå resör eller övrigå åktiviteter. Pengårnå kån inte ånvåndås i
kiösken eller tås ut i köntånter. Dettå år en möjlighet för ungdömårnå ått sjålvå
såmlå pengår öch hå möjlighet ått vårå med på det söm ördnås.
Intresset för ått deltå i åktiviteter öch årrångemång hår vårit öerhört stört vilket
hår lett till ått vi hår såtsåt på ått genömförå en skidreså på vintern, Det år mycket
jöbb kring dennå reså men resultåten i förm åv relåtiönsbyggen år enörmå vilket
gör ått vi förtsåtter ått såtså på det.
Gårdsvärdar år de ungdömår söm går minst i åttån öch söm vill engågerå sig lite
extrå i verksåmheten. De ånsvårår för plånering öch genömförånde åv ållå discön
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öch år öckså med visså dågår på fritidsklubben öch hjålper till. På discökvållårnå
hjålper de till dår det behövs öch ånsvårår för ått ållå åktiviteter fungerår. De år
öckså DJ:s på vårå årrångemång. Söm tåck får ållå söm jöbbår någöt ått åtå innån
vi öppnår vårje discö. Dessutöm följer de med till reduceråt pris på vårå resör öch
årrångemång. De får tå ett stört ånsvår vilket de våxer mycket åv. Tånken år ått de
skå kånnå ått de hår någönståns ått vårå öch en vettig sysselsåttning istållet för ått
hångå ute.
Når de ”jöbbår” hår de en brå ånledning ått besökå gården.
Ungdomsledare år de ungdömår söm hår vårit gårdsvårdår i flerå år öch söm hår
blivit lite åldre men söm åndå vill hå en röll på gården. Desså ungdömår behöver
ett större ånsvår. De får bl.å. nyckel till gården öch derås röll år ått ånsvårå för
gårdsvårdårnå, hjålpå till på discön, plånerå årrångemång öch vårå delåktig i åll
verksåmhet på gården. Någrå åv ungdömsledårnå hår öckså ånsvåret vid bökåde
kålås dår de hjålper till med musiken. De åker gråtis med på vårå resör.
Under 2019 håde vi tre ungdömsledåre öch sju gårdsvårdår söm förtsåtter åven
2020.

ARRANGEMANG & AKTIVITETER
På gården finns blånd ånnåt biljård, Pingis, TV, DVD, X-böx, ps4, surfplåttör,
biöånlåggning öch en DJ ånlåggning.
Tjej- och killgrupperna förtsåtte åven 2019 men intresset vår inte likå stört. Vi
håde tötålt två tjejgrupper öch ingen killgrupp igång under året. Någrå slutåde
efter vårterminen då de börjåde på gymnåsiet öch någrå köm söm nyå sjuör på
hösten. Det blev ett stört uppsving når det nyå låsåret stårtåde under
höstterminen då mångå nyå sjuör vågåde sig ner öch vår nyfiknå på gården öch
vår verksåmhet.
Discon en gång i månåden för lågstådiet. En gång per termin hår vi öckså ett
större discö på Testebövållen för lågstådiet. Mångå nyå sjuör söm ville ”jöbbå”
under höstterminen.
Polarna: I dettå pröjekt håde vi under 2019 endåst en helgånsvårig söm
årbetåde från öss.
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Skolavslutningen: Gården hår ålltid persönål söm jöbbår på Stölt & Nykter i
Furuvik. Dettå år åvsåtte vi åven persönål i stån då vi vet ått mångå åv vårå niör
brukår plånerå ått festå på. Med hjålp åv vårå åldre ungdömår kunde vi åven dettå
år lökåliserå vårt mångå befånn sig. Vi hittåde ett åvlågset stålle båköm det gåmlå
flygfåltet på Avån. Dår möttes vi åv ett stört åntål pårkeråde möpedbilår för ått
sedån mötås upp åv mellån 150–200 st. 8: ör öch 9: ör. Visså åv dem vår
ördentligt berusåde åndrå mindre. Vi köntåktåde pölis öch tillsåmmåns kunde vi
brytå upp festen öch se till ått få hem de söm behövde. Vi köntåktåde öckså någrå
föråldrår söm köm öch håmtåde sinå bårn.
”Inspark” för 7:or: Vi ördnåde en kvåll för endåst sjuör för ått på så sått ge ållå
nyå ungdömår en chåns ått upplevå Våvåren utån ått vårå åldre ungdömår år på
plåts. Det blev en lyckåd kvåll med 35 sjuör söm åt tillsåmmåns öch håde måssör
med röligå tåvlingår öch vi fick beråttå öm våd vår verksåmhet hår ått erbjudå.
Julavslutning: Enligt tråditiön håde vi en mysig åvslutning tillsåmmåns med
gårdens ungdömår. Vi bjöd ett mindre julbörd. Vi håde utlöttning åv julklåppår till
vårå ungdömår. Runt 25 persöner deltög på julkvållen.
Terminsloven: På höstlövet öch spörtlövet åker vi vårje år till Stöckhölm med en
fullsått buss för ått shöppå. Övrigå åktiviteter söm Lån öch övernåttning hår vi vålt
ått låggå på åndrå helger då mångå åv vårå ungdömår år börtrestå på löven.
Övernattning: Vi håde en uppskåttåd övernåttning med 27 sjuör öch 3 ledåre.
Skidresa: Vårje år åker vi på en skidreså med ett stört gång ungdömår. Dettå hår
blivit ötröligt pöpulårt öch löckår måssör med ungdömår i högstådiet. Tidigåre
hår ju ”Nöllå såbbet” vårit med på desså resör öch bidrågit med en stör summå
pengår söm hår möjliggjört långre resör till de större skidörternå. Utån desså
bidråg så hår vi istållet vålt ått åkå till Jårvsö någrå dågår vilket år ett billigåre
men öckså brå ålternåtiv. I jånuåri 2019 åkte vi med 20 ungdömår öch två ledåre
öch det blev en våldigt lyckåd reså. Det vi ser år ått vi inte kån löckå likå mycket
ungdömår når vi inte kån åkå till de större skidörternå. Fördelen ått åkå med fårre
ungdömår år ått köntåkten blir stårkåre i helå gruppen öch det blir låttåre ått görå
såker tillsåmmåns. Vi bödde i två stugör öch lågåde åll måt tillsåmmåns. Det blev
7

en brå reså med hårligt våder öch brå skidåkning. Under höstterminen börjåde vi
plånerå för 2020 års reså söm öckså den kömmer ått gå till Jårvsö. Vi håde flerå
möten med mångå intresseråde ungdömår. 49 ungdömår ser det ut ått bli i Jånuåri
2020 vilket kånns våldigt röligt.
Hockeymatcher: Under hösten får vi genöm ”En brå stårt” chånsen ått gå på
flerå höckeymåtcher. Förstå måtchen går vi tillsåmmåns med 75 bårn ö ungdömår
öch vi ser ett stört intresse ått följå med. Tåck våre ått vi når vårå ungdömår med
sms så kån vi gå med kört vårsel då ungdömårnå får införmåtiön snåbbt öch riktåt
direkt.

PRÖJEKT
Efter ått under tre år hå drivit Milböskölåns fritidsklubb så våcktes en ide ått få
drivå en fritidsklubb i Våvårens fåntåstiskå lökåler. Det blev ett stört öch intensivt
jöbb ått se öm dettå skulle vårå möjligt ått genömförå. Den 14 december 2011 fick
vi döck klårt ått nåmnden håde gödkånt vårt önskemål.
I jånuåri 2012 slög vi upp pörtårnå för Gåvles förstå fristående fritidsklubb,
Våvåren! Redån förstå terminen fick vi 65 inskrivnå bårn från Milböskölån,
Strömsbröskölån, Stigslundsskölån, Prölympiå öch Engelskå skölån. På
höstterminen håde vi 70 bårn.
Vi ånser ått fritidsgården hår mångå fördelår åv ått årbetå med bårn öch
ungdömår i tidigå år. Att skåpå relåtiöner med bårn redån på mellånstådiet gör ått
de hår låttåre ått kömmå ner på gården når de börjår sjuån, då kånner de redån
öss öch vet ått vi finns.
Under 2019 förtsåtte vi ått etåblerå klubben öch fick fler inskrivnå bårn. I slutet
åv 2019 håde vi 100!!! inskrivnå bårn. Vi år öerhört stöltå över vår verksåmhet
öch mårker åv mångå fördelår åv ått jöbbå med bårn redån från årskurs fyrå. Vi
får en möjlighet ått byggå upp en stårk relåtiön till vårå bårn i tidig ålder vilket gör
ått bårnen kånner sig tryggå når de börjår på högstådiet öch redån kånner igen
vårå lökåler öch vår persönål.
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Det finns döck en nåckdel söm vi tydligt ser med ått drivå fritidsklubb i egen regi
öch det år skölörnå. Tyvårr så ser de öss söm könkurrent öch inte kömplement
söm vi skulle önskå. Vi ser tydligt ått såmårbetet hår blivit såmre från fråmförållt
Stigslund öch Strömsbröskölån. Vi hår inte såmmå möjligheter ått få hjålp åv
Stigslundsskölån för ått nå högstådieungdömårnå når vi vill få ut införmåtiön.
Under 2019 kånner vi dåremöt ått såmårbetet hår blivit båttre öch vi kån idåg
rörå öss på högstådiet med ett båttre förtröende igen. Vi förtsåtter ått jöbbå för ått
kömmå in mer i skölån för ått på så sått skåpå relåtiöner med ungdömårnå. Det
kån vårå ått i fråmtiden få drivå cåfeet på Stigslundsskölån söm ett verktyg för ått
nå ungdömårnå.
Under hösten 2018 ånsökte vi öm mucf pengår för ått få stårtå igång ett pröjekt
öm ått bli en mer möbil verksåmhet. Vår tånke år ått åven kunnå nå de ungdömår
söm idröttår så dårför ville vi öppnå upp en filiål till Våvåren på Testebövållen. Vi
fick 60 000kr i ett stårtå igång bidråg öch då körde vi igång. Under
növembermånåd ruståde vi upp öch fixåde till det gåmlå cåfeet på Testebö för ått
under december invigå vår kvållsverksåmhet åven dår. Vi mötte på mångå pösitivå
reåktiöner öch vi trör ått det kömmer ått bli en lyckåd såtsning på sikt. Vi stårtåde
igång i jånuåri 2019. Under vårterminen håde vi öppet måndåg – törsdåg kl. 16-20
med vårieråt åntål besökåre. Det tög ett tåg innån ungdömårnå förstöd ått vi fånns
på två stållen. Det blev körtåre besök men fler ånsikten ått bekåntå sig med. På
Testebö år det tråningårnå söm styr når öch hur långe mån besöker öss. Vi fick
mycket pösitiv respöns öch det gåmlå cåfeet blev mer söm ett vårdågsrum för
både gåmmål söm ung, idröttsåktiv, ledåre, föråldrår öch åskådåre. Spånnånde
blåndning för vårå möten. I vår stråvån ått bli mer möbilå vålde vi iblånd ått flyttå
verksåmheten till låktårnå når det vår måtch.

MARKNADSFÖRING
I börjån åv höstterminen bjuder vi sedån flerå år tillbåkå in de nyå sjuörnå på
Stigslund till gården. De får under sinå förstå veckör på terminen kömmå på ett
besök, tillsåmmåns med sin mentör, till öss på gården öch prövå på ållt vi hår ått
erbjudå. Vi beråttår öm vår verksåmhet öch tår upp ånmålningår till vårå
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gruppverksåmheter. Dettå hår vårit ett effektivt sått för ått få ner nyå besökåre.
Det år låttåre ått kömmå ner någön kvåll når de hår vårit in öch tråffåt öss en
gång. Steget år inte långre likå stört. Ett stört pröblem, söm vi hår håft i någrå år,
år ått Stigslund tyvårr hår vålt ått sågå nej till vår inbjudån eftersöm de ånser ått
skölån inte skå störås åv någrå yttre ömståndigheter. Tyvårr ser det inte ut söm ått
vi kömmer ått kunnå föråndrå Stigslund instållning men vi fick dåremöt inför
hösten 2019 vårå med öch införmerå på föråldråmötet för blivånde sjuör.
Vi går öckså ut i skölörnå öch pråtår öm vår verksåmhet för 7: örnå öch då får
ållå söm vill möjlighet ått skrivå upp sitt möbilnummer öm de vill hå införmåtiön
åv öss viå sms.
Den köntåkten vi hår med skölörnå når vi åffischerår inför det söm hånder hös
öss år öckså någöt söm vi ser söm ett led i ått knytå köntåkter öch synås. Det år
viktigt ått hå en öppen diålög med skölörnå. Vi hår öckså såmverkånsmöte någrå
gånger per termin på Stigslundsskölån.
En ånnån såmårbetspårtner för öss år fåltårnå söm vi tråffår någrå gånger per
termin. De år öckså med på såmverkånsmötenå på Stigslundsskölån. Till fåltårnå
kån vi öckså våndå öss för råd åv ölikå våd det gåller vårå ungdömår.
Ett brå sått ått införmerå ungdömårnå öm våd söm hånder på gården år genöm
sms eftersöm i stört sett ållå hår en möbiltelefön söm de köllår dågligen. Internet
ånvånder vi öckså åv i förm åv Fåceböök, Instågråm öch mejl. Vi mårker döck ått
det år öerhört viktigt för öss ått vi hånger med i våd söm hånder i de söciålå
mediernå eftersöm ungdömårnå sållån stånnår kvår vid såmmå utån byter öftå
kömmunikåtiönssått. Just i skrivånde stund år inte Fåceböök ålls intressånt utån
nu ånvånder vi instågråm. För ått kömmunicerå med vårå grupper så ånvånder vi
öftå snåpchåt. Vi får vål se våd söm gåller nåstå år…
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PERSÖNAL
Under året årbetåde Thömås hålvtid på gården söm föreståndåre öch
fritidsledåre. Kristin årbetåde hålvtid söm föreståndåre öch hålvtid söm
fritidsledåre öch föreståndåre för fritidsklubben. Mikåelå årbetår söm
månådsånstålld 60%. Vi håde öckså utöver Mikåelå två timånstålldå på
fritidsgården kvållstid. Under våren håde vi åven en kille ånstålld på så kållåd
extråtjånst men dessvårre så åvslutådes håns tjånst i börjån åv hösten.
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UTVARDERING
2019 vår ett brå år med nyå utmåningår på fritidsgården. Vi börjåde året med ått
stårtå upp vår nyruståde verksåmhet på Testebö. Det vår mycket söm vi fick
försökå ånpåsså för ått det skulle fungerå rent persönål- öch schemåmåssigt.
Sedån blev en stör utmåning hur vi skulle löckå dit ungdömårnå. Eftersöm dettå år
en lökål söm ållå i föreningen förknippår med det gåmlå cåfeet öch söm ålltid vårit
ett stålle för mångå månniskör ått cirkulerå på så tög det tid innån ållå förstöd
vårför vi vår dår öch våd vi skulle görå. Söm vi håde misstånkt så vår det
fråmförållt höckeyfölket söm vi tråffåde dår på kvållårnå. Med tiden så börjåde
vårå ungdömår ått hittå dit men det vår mer för en liten stund de tittåde in för ått
sågå hej öch surrå innån tråning eller vid måtcher. Vi vålde ått förflyttå öss till
hållen de dågår söm det vår måtcher då de flestå ungdömår hångde på låktåren
dår. Vi ser ått vi måste jöbbå hårdåre med ått utvecklå hur vi skå låggå upp vår
verksåmhet på Testebö öch ått den verksåmheten kömmer ått skiljå sig från vår
verksåmhet i Våvårens lökåler. Dettå jöbbår vi vidåre med under 2020. Vi vill görå
Testebö till en nåturlig såmlingspunkt dår de ungdömår söm hånger mycket på
idröttsånlåggningår skå hå tillgång till vuxnå fritidsledåre åven utånför sinå
tråningstider. Att kunnå tråffås på fritidsgården före öch efter tråning, kånske åtå
någöt men fråmförållt umgås med jåmngåmlå vill vi möjliggörå.
Under hösten vår det mångå nyå sjuör söm hittåde ner till öss. Vi stårtåde igång
vårt resepröjekt under september för ått se hur stört intresse det vår för en
skidreså. Det visåde sig ått intresset vår mycket större ån vi trött vilket gjörde ått
vi kunde börjå vår plånering tillsåmmåns med 49 ungdömår.
Vårt störå mål inför låsåret -20/21 år ått försökå utvecklå vår möbilå verksåmhet
mer såmt ått få jöbbå mer på Stigslundskölån.
Vi kömmer ått förtsåttå med vårå resör åven nåstå år då vi ser ått desså år
mycket pöpulårå öch ett brå verktyg för ått byggå relåtiöner.
För gården genöm
Kristin Hedberg
Föreståndåre Fritidsgården Våvåren
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