FRITID ØST – ÅRSRAPPORT 2015
BEKKEFARET
Bydelshuset er i realiteten åpent det meste av døgnet, men er bemannet av 2,8 stillinger i deres arbeidstid.
Bydelshuset er betjent:
 Mandag
08.30 - 17.00
 Tirsdag
14.00 – 21.30
 Onsdag
08.30- 17.00
 Torsdag
08.30 – 17.00
 Fredag
08.30 – 22.30
Brack ungdomsklubb åpningstider:
 Tirsdager
18.00 – 21.00
 Fredager
19.00 – 22.00
I samarbeid med Rockcomp har vi også åpent etter skoletid. Fra etter skoletid til ca. kl 16.00 – 17.00.

Faste brukergrupper:
Hver dag har vi ungdom som kommer innom etter skoletid. De vil da enten bare være sammen uten
å gjøre noe spesielt, eller så har de øvingstid med bandet sitt. Hovedsakelig ungdom fra Ullandhaug
ungdomsskole, men også fra Kristianlyst, Kannik og Gosen
Mandag:

Balansetrening for eldre, Kolibri musikkakademi, Sangbrødrene, Stavanger Accueil,
Bingo ved LHL, Malerkurs, Rockcomp – vi har ettermiddagsåpent

Tirsdag:

Musikkundervisning, Ragnes danseskole, Brack, Rockcomp – vi har
ettermiddagsåpent.

Onsdag:

Balansetrening for eldre, Håndarbeidsgruppe, Musikkundervisning, LHL, SSHL,
Stavanger Reumatikerforening, Norsk spiritualistforening, Rockcomp – vi har
ettermiddagsåpent

Torsdag:

Musikkundervisning, Bekketunet familiebarnehage, Porselensmaling, Stavanger
bridge klubb, Los Idomabeles (dans), Rockcomp – vi har ettermiddagsåpent

Fredag:

UFO-forening, Kreative muslimske kvinner, Brack, Rockcomp – vi har
ettermiddagsåpent

Lørdag:

Kung Fu, Voksenbandet, Eritreisk sangkor, Barnebursdag

Søndag:

Inian Tamil`s Association, Grace Beliver Church, Teater Kreane, Etiopisk barneklubb,
Eritreisk barneklubb, Etiopisk barneklubb, Rockcomp

Besøksoversikt:






Barn
13 -18 år
18 – 25 år
Voksne
Eldre

: 6927 (6837)
: 6352 (9961)
: 1085
: 27241 (24315)
: 4218 (4407)

HOVEDMÅL 1:
Kvalitetssikring tilbud på bydelshusene og utvikle bydelshusene
Vi skal ha attraktive tilbud gjennom aktiviteter for alle brukere

Bydelshuset:









Vi har tett dialog med mange ulike innvandrer-organisasjoner – 205
innvandrerorganisasjoner brukte bydelshuset i 2015.
Vi har tett dialog med teater Kreane, som er et lavterskeltilbud for barn og voksne.
Barnegruppa er på ca 15 barn – hovedsakelig barn med innvandrerbakgrunn og
voksengruppe består av 10 voksne med spesielle behov.
Vi har godt samarbeid med bydelshusets faste og sporadiske brukere
Vi arrangerer ikke egen bydelshusdag men er med sammen med Brack og Rockcomp om
noe vi kaller «Sommer på gresset».
Tove følger opp fritidskontaktene
Vi har et godt forhold til brukerne våre – både faste og sporadiske – de trives hos oss og
vil gjerne være her mye mer enn vi har plass til – så vi må avvise mange.
Vi hadde 5 barneteaterforestillinger i 2015 – takket være tilskudd fra Hillevåg
bydelsutvalg.
Bydelshuset er fullbooket på kveldstid og i helg men vi har ledig kapasitet på dagtid.
Høsten 2015 avsluttet Bekketunet familiebarnehage sine 2 faste dager, fordi kommunen
har avviklet de kommunale dagmammaene. Bekketunet barnehage bruker nå
bydelshuset sporadisk til barnegrupper og møter.

Ungdomsklubben:








Gjennom dialog med ungdommene har vi gjennom året prøvd å få de mer på banen der
vi vil at de skal være med å bestemme mer av det som skjer på huset. Vi kom ikke i gang
med noe møtevirksomhet. Det skal vi i 2016, første «allmøte» blir 2. februar.
Vi har faste aktiviteter som går igjen hvert år. Valentines party, 7. klassefest,
utekonserten «Sommer i gresset», Back to shool party og Halloween party. I forkant av
Halloween partyet i år hadde vi en workshop på tirsdagen med Jon Helge Hesby. Han
spesialiserer seg på «special effects» innen filmbransjen. Det ble ekle sår og mye blod,
det var utrolig kjekt!
I 2015 hadde vi også større workshops som graffiti workshop på skatebanen og
dansecrewet Stax fra Oslo.
Gjennom året har vi jobbet mye med å bli mer synlige og bli lagt merke til. Både som en
bra arena for ungdommene og som er ressurs for bl.a. skolene i bydelene. Etter et UR
møte på Kannik var det en inspektør la sin interesse på oss etter min presentasjon og
booket inn hele 9-trinn til hver sin besøksdag hos oss. I løpet av høsten 2015 hadde jeg
alle syv 9-klassingene fra Kannik på dagsbesøk. Vi er nå inne i årsplanen til Kannik. Veldig
bra for rekruttering, ungdommene blir kjent med lokalene og mulighetene, vi får et godt
samarbeid med skolen også har de en veldig kjekk dag.
Vi har også daglig tett samarbeid med Trond Ivan. Til stor fordel for ungdomsklubben.
Det tekniske er alltid i orden, nye enklere løsninger blir lagt og klubben ser veldig bra ut.
Grønnland Media er også videreutviklet til et studio med nye høyttalere, innspillings
utstyr og mikrofon. Nå har vi også fått oss et hiphop band som øver og spiller inn
musikken sin der. De hadde også en veldig bra konsert hos oss i høst.
I samarbeid med Rockcomp har vi hatt 3 større konsert på discoen og fire akustiske
konserter på kafescenen.

HOVEDMÅL 2
Nettverksbygging eksternt/ internt
Vi utvider stadig nettverkene våre, og det er utrolig viktig! Vi blir lagt mer merke til og verdsatt av
flere samarbeidspartnere. Maria deltar på Ungdomsforum på Ullandhaugskolen, der er skolen, fritid,
uteseksjonen, menighetene og helsesøster representert. Her har vi to møter i året. Maria deltar også
på utvidet ressurs team sine møter, både for Hillevåg- og Eiganes bydel. Vi samarbeider tett internt,
vi har FLIS møtene som er for fritidslederne som jobber med ungdom også jobber vi stadig tett med
uteseksjonen.
Bydelshuset har tett samarbeid med bydelsutvalget og frivillige organisasjoner særlig i forbindelse
med søknad til bydelsutvalget. Vi har også godt samarbeid med barnehagene i nærområdet, som
bruker oss sporadisk og har kurs og foreldremøter her.

HOVEDMÅL 3
Kvalitetssikring av fritidstiltak
Vi må hele tiden bli bedre, og det blir vi i dialog og samarbeid sammen med ungdommene. Vi tar
også en intern evaluering av kvelden. Etter hver åpne kveld fyller de ansatte ut et evalueringsskjema,
der evaluerer vi kvelden og ser på hva vi skulle ha gjort for at den ble bedre.
Klubben, bydelshuset og Rockcomp prøver å få til ukentlige formelle møter, og har ellers et tett
samarbeid.Klubben har månedlige personalmøter der også Trond Ivan og Tove møter.

HOVEDMÅL 4
HMS - Kvalitetssikring av prosedyrer og kompetanse






Etter den årlige brannsjekken ønsket brannvesenet en omfattende Ros-analyse-oversikt
over utdanning av brannvernledere, prosedyrer osv. Senterleder har forfattet skrivet til
brannvesenet og Maria har vært på brannvernsleder-kurs.
Vi har årlige brannøvelser med ansatte på bydelshuset og tar opp brannvernrutiner på
Personalmøtene i hvert fall 2 ganger i året
Vi følger opp klubbarbeiderpermen på personalmøtene.
Vi har faste personalmøter 1 gang pr mnd
Vaktmester og alle ansatte på bydelshuset har tilsyn med huset.

HOVEDMÅL 5
Synliggjøring/promotering av bydelshuset
Vi bruker mye sosiale medier til å markedsføre oss. Vi er på facebook, instagram og snapchat. Der
må vi være oppdaterte og stadig vekk prøve å nå ut til flest mulig. Vi bruker også plakater ved større
arrangement.
Her må bydelshuset ta seg i nakken – å ha oppdaterte nettsider og FB-sider blir første prioritet i
2016.
Hillevåg bydel har ikke bydelsavis men de jobber med å få på plass faste internettsider. Vi vil bære
bidragsytere her når siden er oppe og går.

HOVEDMÅL 6
Ferietilbud
Vi har ferietilbud i høstferien og i vinterferien. Vi var også vertskap i to uker for Ferieklubben i FFF.

HOVEDMÅL 7
Volontører
Vi har nå vår 7. volontør på huset. De siste to årene har vi samarbeidet med Metropolis ang.
volontørene, så volontøren jobber begge plasser og får med seg mye spennende.
Det fungerer bra og vi har funnet vår måte og følge opp og nyttiggjøre oss av volontøren. Volontøren
får veiledning ca hver 14 dag i forhold til arbeidsmål og norsk kultur og språk. (Vår 1. volontør Anke
kommer på besøk i slutten av februar 2016)
Avslutning
Vi har hatt et aktivt år med masse brukere, men det er en utfordring å drive uten midler av noe slag.
Ungdomsklubben har mottatt midler fra Bydelsutvalget, Ungdom og fritid –landsorganisasjonen og
har med disse midlene hatt kjekke workshops og arrangementer. Med disse midlene får vi anledning
til å gjøre det lille ekstra.
Prioriteringene for bydelshuset i 2016 blir å ha oppdaterte internettsider og FB, og å drifte huset
innenfor budsjettet. Hovedprioriteringen for ungdomsklubben blir å aktivisere ungdommene mer
gjennom medbestemmelse

GAUSEL BYDELSHUS
Åpningstider:
(i parentes brukere med nøkkel)
 Mandag
09.00 – 15.00 (17 – 23)
 Tirsdag
08.00 – 22.00
 Onsdag
08.00 – 15.00 (17 – 22)
 Torsdag
09.00 – 17 / 22 (17.00 –23.00)
 Fredag
08.00 – 24.00
 Lørdag
Brukere får utlevert nøkkel/ ungdomsarrangementer
 Søndag:
Brukere får utlevert nøkkel

Åpningstider fritidsklubben:





Tirsdag
Torsdag
Fredag
Kraftværket

18.00 – 22.00
18.00 – 22.00 (annen hver uke med tema)
Step In (fredager annen hver uke)
Etter skoletid våren 2015, opphørte hosten 2015

Kraftværket var en underavdeling av Step In – vårt ungdomsdiskotek, og

hadde åpent hver ettermiddag. Høst 2015 opphørte dette tilbudet. Det er i stedet åpnet
ungdomsklubb hver tirsdag kveld og temaklubb annenhver torsdag. Fritidsleder med ansvar for
ungdom gjennom 12 år Magnar Birkeland sluttet sommer 2015 og ny fritidsleder Irene Meling ble
ansatt.
Gautesete skole har flere samarbeidsprosjekt med bydelshuset. Spesielt er vi glad for at
desentralisert kulturformidling blir vektlagt gjennom den kulturelle skolesekken og også egne
prosjekter under fanen SAL OG SCENE.
Åpen barnehage: Mandag, tirsdag, torsdag. Drives av Bamsefaret barnehage.

Diverse faste brukere kveldstid:
Dansegrupper, Bydelsutvalg, Gausel menighet med diverse grupper: Kvikkas, Minitrim, G2 og
Minigospel, Tamilsk gruppe, Azerbajansk forening, Folkevognklubben, Salzaklubben, Musikkgruppe,
Tvillingforeningen, Sygruppe, Asecforening, Stavanger Mandir, Pakistansk forening, Vietnamesisk
forening, Brain o Brain, Gresk forening, Indisk forening, Bridge, StepIn, Pilates, Naboyoga.
Det har blitt flere nye faste brukere i 2015. Samtidig må det være en balanse slik at det er rom for det
spontane, at brukere kan kontakte oss og lei/låne lokaler. Vi videresender henvendelser til andre hus
dersom vi er fullbooket.
Spesielt har vi fått mange nye utenlandske brukere. Dette setter krav til kommunikasjon og
veiledning.
Det nye bookingsystemet skaper utfordringer i forhold til direkte service og dialog med brukere. Vi
opplever at mange har problemer med å booke seg inn. Da velger vi å yte service og bistå med å
legge inn bestilling.
Inntjeningskravet er høyt med tanke på at det er så mange brukere som ikke betaler leie. Det har
kostet mye tid og ressurser i forhold til markedsføring og oppfølging.
Vi har valgt å gi avslag til private henvendelser fra Sandnes og Sola – vi må prioritere Stavanger
kommune. Fødselsdager/klassefester for barn og ungdom er meget populære.
Bydelens geografi er en utfordring, imidlertid har vi merket stor pågang i 2015 fra Vaulen og Hinna
området. Faktisk har vi henvendelser fra hele Stavanger – vårt konsept på barnefødselsdager er
populære. Vi mener også at fødselsdager er med på å bidra til økt tilhørighet til bydelshuset. Det
avhjelper også mange som har små leiligheter til å kunne be hele skoleklassen i selskapet.

Besøksoversikt 2015 (2014)




Barn
Ungdom
Voksne

23 420 (23 460)
51 766 (34 800)
19 730 (24 130)

Brukerantallet er redusert fra 2014 til 2015. Dette begrunnes med at ettermiddagstilbudet rettet mot
ungdom ble lagt ned høst 2015. Midttimen som i 2014 var hver dag er fra høst 2015 redusert til
onsdag og elevbedrift/kantine om fredagen. Dette slår selvsagt ut på gruppen 13 til 18 år. Vi ser at
andelen voksne har økt fra 2014. Dette skyldes i stor grad økt utleie til utenlandske foreninger.
Vårt satsingsområde for 2016 er å fortsette vårt gode arbeid for å skape et LEVENDE HUS med tilbud
til alle – med hovedvekt på unge mennesker.

MIDJORD BYDELSHUS
Bydelshuset har i 2015 hatt fast bemannet åpningstid som følger Fritidsleder med ansvar for huset
sine arbeidstider, men huset er bemannet utover det også, da frivilligsentralen for Storhaug bydel
har sine kontorer her. Utover det er telefon alltid satt over til Senterleders mobil i ukedagene.

Åpningstider:






Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

08.00-16.00
11.00-19.00
09.00-15.00
09.00-16.30
08.00-15.00

I tillegg har huset vært tilgjengelig for avtalt bruk alle hverdager mellom kl 07.00-og 23.00, og mellom
07.00-00.00 i helgene både for faste og sporadiske brukere. Utenom de betjente tidene har både
faste og sporadiske brukere disponert eget nøkkelkort. Samtlige får innføring i husregler og
branninstrukser ved mottak av nøkkelkort.

Faste leietakere barn og ungdom i 2015:
Ukentlig:
Lilleputt Familiebarnehage, Spedbarnsgruppe på mandager, et svensk akustisk band (alle under 25),
Skolefritidsfotball FFO i regi av Brodd IL fire dager pr uke, Røde kors sitt ukentlige gratis tilbud for 1-4
klassinger, Stavanger Finskskole har skole for barn annenhver lørdag, Little artists -en Latvisk
barnegruppe annenhver søndag (var borte halve året 2015 men kom tilbake), Gresk skole for barn og
ungdom opptil to ganger pr uke. Dansekurs for barneskolebarn.
Nytt i 2015 ukentlig:
Dansekurs for barneskolebarn, gratis og drevet av en lokal ung jente (fra høsten 2015).
Månedlig:
Tyrkiske mor og barn-grupper: Snøklokkene, Osmansk barneforening, Tyrkisk kvinneforening, Hilal og
diverse andre tyrkiske mor og barnegrupper. Storhaug 4H gruppe Vennskap.
5-6 ganger pr år: Flerkulturell ungdom i Rogaland, (Obs. de fleste faste «voksne» gruppene har barna
og ungdommen med seg i sine månedlige samlinger)
I 2015 mistet vi månedlig: Storhaug 4H gruppe Vennskap (fra høsten 2015).

Faste leietakere voksne:
Ukentlig:
Frivilligsentralen med «Snakke Norsk» gruppe og fredagsaktiviteten med Yoga, Frivilligsentralen har
førsterett på huset på fredags formiddager og fyller det med det de vil, Qi Gong trening, Mannskoret
BSB, Stavanger Tangoverksted, Futurum malegruppe, Natteravnene to dager hver helg. Futurum
malegruppe. Yogagruppe for damer, Vaktmestergruppen Stvg Kommune annenhver mandag. Grethe
Roedekurs.
I 2015 mistet vi ukentlig qi gong (før sommeren 2015) og Kreative muslimske kvinners sygruppe (før
sommeren 2015) og en ukentlig treningsgruppe i regi av Skipper Worse (våren 2015).

Nye ukentlige grupper:
Grete Rohdekurs (fra høsten 2015).
Månedlig:
Tyrkisk kvinneforening, Osmansk kvinneforening, Marrokansk forening, Rogaland muslimske forening
(The muslim assosiation Rogaland), Islamsk kvinneforening, Stavanger scrappeklubb, Stavanger
fotoklubb, Italiensk kulturforening, Uyghursk kulturforening, Aleneforelderforeningen
Nye månedlige grupper:
Uyghursk kulturforening (fra høsten 2015)

Utleie/utlån til private:
Barneselskaper, ungdomsbursdager, barnedåp, konfirmasjoner, forlovelsesfester, kommunion,
familiebursdager og annet.
Sporadiske leietakere:
Borettslag, velforeninger, sameiemøter, flere ikke faste innvandrergrupper, politisk opplysningsmøte
i forb med valget, Tyrkisk messe hvert år, div salgsmesser, utstillinger, Møter for generelle ting av
interesse for bydelen, Barnehageplanleggingsdager, Barnehagejulefester, første mai frokost, Kurdisk
fest, Somalisk forening, Tv-aksjonen, teaterforestillinger, fortellerforestillinger
Halloweenarrangement, Juleverksteder, kvinnegruppen Ottar, Stavanger Kajakkklubb, Spansk
kokekurs, Broddsamlinger, Bydeklsavismøter, julemarked, Klasseavslutninger jul og sommer,
discofester, spillkvelder, Fransk organisasjon, Brodds sommerfotballskole, Fiks Ferigge fFerie om
sommeren, Ukrainsk forening, og mange flere.

Skolesamarbeid på bydelshuset:
Både Nylund og Storhaug skole har mange klassefester og trinnsamlinger på Midjord bydelshus årlig,
alt fra juleverksteder til kakebaking, karneval, juleavslutninger, sommeravslutninger og nytt de siste
årene: Halloweenfester. Det har vært mange spennende arrangementer på Midjord bydelshus i
2015. Frivilligsentralen har hatt flere egne arrangementer, og flere andre faste leietagere har hatt
egne større arrangementer og kurs utenom sine faste tider. Vi har også sluppet til grupper som har
trengt et sted å øve før større arrangementer andre steder.
Måloppnåelse i 2015 for Midjord
Resultatmål
Tiltak
Vi skal ha attraktive tilbud Hjelpe i gang nye grupper og aktiviteter.
gjennom aktivteter for
Fortløpende Gjennomført.
alle brukere
Videreutvikle kontaktnettet med lag og organisasjoner. Fortløpende.
Gjennomført
Bydelsarrangement i samarbeid med bydelens lag og foreninger. «Alt
for barne»- Familiedager i Østre bydel. Minimum to pr år.
Gjennomført vår og høst 2015 og annet
Legge til rette for kunstutstillinger. Ingen egenkunstutstilling i 2015,
men enkeltbilder.
Tilrettelegge for alle typer arrangementer. Bl. Salgsmesse og
håndarbeidsmesse og Tyrkisk matmesse. Alt Gjennomført.
Teaterforestillinger for barnehager- fire stk i 2015

Resultatmål
Vi skal bidra til et godt
tverrfaglig samarbeid med
aktører som har
betydning for barn og
unges utvikling

Volontør/ Aktiv Ungdom
Resultatmål
HMS; Bydelshus
Ha oppdaterte planer/
dokumenter/ for
virksomheten

Resultatmål
Klubb/ Bydelshus
Aviser- IT- RollupsStands- med mer

Vi skal markedsføre våre
aktiviteter

Resultatmål
FFF ++ Alle fritidsledere
Tilby spennende og
meningsfulle
ferieopplevelser for barn
og unge i Stavanger

Nytt i 2015: Halloweenforestilling, planlagt å bli årlig fenomen
Tiltak
Oppfølging/ tilrettelegging/ søknadshjelp/
oppmuntring til
Organisasjoner og lag. Fortløpende Gjennomført
hele 2015.
Samarbeid ang «Alt for barna». Fortløpende i godt samarbeid med
organisasjonslivet, lag og foreninger, menighetene og flere.
Gjennomført. Også nye grupper tilsluttet huset i 2015
Aktiv informasjon om tilskuddsordningene. Fortløpende.
Gjennomført
Støtte opp om gode tiltak for barn og unge i
forbindelse med anbefalinger av tilskuddsmidler
Fortløpende.
Ingen volontør på Midjord i 2015, men på ungdomsklubben Kyviken
Tiltak
Oppdatert Brannbok. Gjennomført
Årsbefaring med Stavanger Eiendom
Gjennomført og godkjent 2015
Utbedringer utført- nye lys ute, malt div m.m
Brannøvelser. Gjennomført og godkjent
Tiltak
Dialog med brukerne. Fortløpende. Det årlige brukermøtet
gjennomført i april 2015. Kontakt med de enkelte brukergruppene
jevnlig.
Oppdatert Nettside. Fortløpende. Trenger ennå mer opplæring, men
vi har gjennomført.
Bydelshuset jevnlig oppgradert og oppdatert på de nye nettsidene til
U & F. Vurderer å lage egen FB side for bydelshuset i løpet av 2016
Bydelsavisen, RA, SA
Plakater satt opp og sendt ut ang større arrangementer.
Tiltak
Bydelshuset var base for Ferieklubb nesten hele sommeren.
Kyviksmarka ble også tatt i bruk. Fritidsleder med ansvar for huset
jobbet som vertskap

2015 har vært et år med mye aktivitet og en kraftig økning i brukertall for bydelshuset, som tabellen
viser:
2011
18369

2012
19618

2013
20963

2014
26414

2015
29878

Det har vært pågang av nye grupper og tilbud, og naturlig avgang av noen andre. En sterkt
medvirkende årsak til økte tall er fremdeles det at Brodd for tiden ikke har eget klubbhus så
bydelshuset har nesten alle aktiviteter Brodd trenger forsamlingslokaler til. Det er tidvis nesten litt
vanskelig å få det til, men vi har gode relasjoner og kontakt med dem, så det går. Brodd fotball-SFO

setter også sterk preg på huset, og var her fire dager pr uke i hele 2015. Det innebærer en del slitasje,
men har vi funnet en form de fleste kan leve med. Det er også høy aktivitet blant både utenlandske
lag og foreninger og norske, og for å kunne slippe til så mange som mulig er det tatt spesielle grep på
Bydelshuset ved å dele helgen i aktiviteter før og etter kl 16.00, og aktivitetene på kveldstid kan
vanligvis ikke starte opp før kl 19.30. Dette for å ha plass til en fødselsdag før faste aktiviteter starter
opp på kveldstid. Dette gjelder faste ikke-betalende grupper. Dette er nå allment kjent og brukerne
er inneforstått med dette, selv om ikke alle er like fornøyd med ordningen.

ØYAHUSET
Åpningstider Øyahuset:


Mandag: 08.30-16.00



Onsdag: 08.30-16.00



Torsdag: 11.00-18.00



Fredag: 08.30-15.00

Åpningstider Fritidsklubben:


Tirsdag 18.00 – 21.30



Torsdag 18.00 – 21.30



Fredag 18.30 – 22.30 (oddetallsuker)



Søndag 17.00 – 21.00 (partallsuker)

Faste brukergrupper
 Mandag: Hundvåg Pensjonistforening, Billedvevgruppe, Judo, Stavanger Damekor,
Trimgruppe
 Tirsdag: 60+, Øyane Rotary, Bydelsutvalget, Hundvåg Arbeiderparti, Buøy og Hundvåg
Hagelag
 Onsdag: 60+, Hundvåg folkedanslag, LUPE, Stavanger KF
 Torsdag: Sterk og stødig, Lærerpensjonistene, Hundvåg pensjonistforening
 Fredag: Mother og Toddlers, Natteravn
 Lørdag og søndag: Diverse utenlandske foreninger og private arrangementer. Ingen faste
brukere.
Besøksoversikt:
Barn :
6452
Ungdom
8294
Voksne
14234
Pensjonister 8890
Totalt
37890

(7770)
(8202)
(14507)
(9325)
(39824)

Nedgangen på barn skyldes opphør av familiebarnehagen og The Follies flytting til Metropolis (pga
liten lagringsplass).

HOVEDMÅL 1
Kvalitetssikring av tilbud på bydelshusene og utvikle bydelshusene
 Fritidsklubben hadde åpent 119 kvelder i 2015 med et snitt på 46 ungdommer.
 Spesielt for 2015 var at ungdommene kom fra flere bydeler i Stavanger, da spesielt Storhaug
og Kvernevik. Det var også faste innslag fra Hommersåk, Tananger, Klepp og Randaberg.
 Øyarock ble arrangert for 2. gang etter gjenopptagelsen fra 90 tallet. Det var et av
høydepunktene for fritidsklubben og Rockcomp i 2015. Vi hadde 126 betalende
publikummere og 30 unge og lovende artister på scenen.
 I tillegg til Øyarock hadde vi konsert med Izabell i oktober som ble ansett som den beste
kvinnelige rapperen i Norge i 2015.
 Åpen Scene samlet mange unge talenter. Mange av ungdommene som frekventerer
fritidsklubben ofte fikk prøvd seg på en scene for første gang.
 Studioet til Rockcomp Hundvåg ble mye brukt i 2015. Ungdom fra Hundvåg, Bekkefaret,
Tasta og Kvernevik benyttet seg av tilbudet.
 Generasjonsskifte i rockcomp og nedgang av band og bandøvinger
 Legge til rette for alle typer arrangementer.
Folkemøter, salgsutstillinger, loppemarked, juletrefester, teaterforestillinger, sjakkturnering,
fagdager for ansatte i bydelen, private arrangementer og alle de forskjellige organisasjonene.

HOVEDMÅL 2
Nettverksbygging eksternt/ internt
 Fritidsklubben er en del av utvidet ressurs team som har møter 2. ganger per år.
 Fritidsklubben deltar på OTUS hvert år. Her møter vi alle de nye 8. klassingene på Øyane og
informerer om hvilke tilbud som finnes på fritidsklubben og Rockcomp. Vi arrangerer også
leker og blir bedre kjent.
 Hundvågdagen:
Samarbeid mellom Øyahuset, organisasjoner og handelsstanden.


Tilskuddsmidler:
Aktiv informasjon om ordningene. Økning til 48 søknader. Støtte opp gode tiltak.

HOVEDMÅL 3
Kvalitetssikring av fritidstiltak




Øyarock blir arrangert av et ungdomsstyre og bruker fritidsleder og Rockcomp som
støttefunksjoner
Bandaktivitet og studioopptak blir i hovedsak drevet frem av ungdommene selv.
Vi forsøker å lytte til ungdommenes ønsker og behov og er i kontinuerlig dialog. Vi forsøker å
fange opp nye uttrykk og trender.

HOVEDMÅL 4
HMS - Kvalitetssikring av prosedyrer og kompetanse




Oppdatert brannboka fortløpende
Brannsyn og oppretting av mangler.
Eirik har vært på brannvernlederkurs.
Årsbefaring med Stavanger Eiendom
Mangel på økonomi gjør at reparasjoners gjøres, men ingen fornyelser.

HOVEDMÅL 5
Synliggjøring/promotering av bydelshuset






Fritidsklubben og Øyahuset er aktivt tilstede på facebook og instagram
Øyahuset og fritidsklubben bruker Øyabuen aktivt for promotering og informasjon av tilbud i
fritids regi.
Deltagelse på Frivillighetstorget på Kulturhuset.
Hundvågdagen
Oppdatert nettside.

HOVEDMÅL 6
Ferietilbud





Fritidsleder var vertskap en uke på Midjord bydelshus i forbindelse med ferieklubb.
Fritidsklubben dro på skitur til Sauda skisenter i vinterferien.
Fritidsklubben sammen med uteseksjonen tok ungdommer med på bowling og skøyter i
høstferien.
Fritidsklubben og uteseksjonen arrangerte konkurranse og matlagingskveld på fritidsklubben
i høstferien.

HOVEDMÅL 7
Volontører
Vi var heldige å ha en fransk volontør hos oss i 2015. Hun var en stor ressurs for oss. Hun brukte sin
interesse for foto å kunst for å skape relasjoner til ungdom og ble godt integrert i fritidsklubben. Hun
fortsatte også en stund etter hun var ferdig som volontør som ekstravakt i fritidsklubben, før hun
reiste hjem til Frankrike i oktober.

KYVIKEN UNGDOMSKLUBB – STORHAUG FRITID
Åpningstider
 Mandag:
 Tirsdag:



Onsdag:



Fredag:

18.30 – 21.30 (Klubb)
10.50 – 11.30 (7. Klasse Storhaug)
12.00 – 15.00 (Johannes Læringssenter med ungdomsgruppe)
15.00 – 17.00 (Strikking første tirsdag i mnd.)
15.00 – 17.00 (tegning)
18.30 – 21.30 (Klubb)
19.00 – 22.30 (annenhver fredag i partallsuker – klubb)

Faste brukergrupper
Kyviken har nå fått en fast brukergruppe som kommer en til tre ganger i uka. Dette er mange av de
samme ungdommene, men vi har også noen ungdommer som kun kommer fredager og en del som
kommer innom av og til. Det er ca. 40 ungdommer som er i den faste brukergruppen som kommer en
til tre ganger per uke.
Vi ser også at gjennomsnittet per kveld har økt betraktelig høsten 2015. Nå er vi oppe i et
gjennomsnitt på 55 ungdommer per klubbkveld, fra 19 våren 2015. (Tallene for desember er ikke tatt
med i denne oversikten).
Besøksoversikt
 Barn:
 Ungdom:
 Voksne:

1617
3912
1452

(3273)
(2328)
(307)

Vi har hatt en betydelig økning i antall ungdommer i løpet av 2015. Dette til tross for at vi har trukket
oss ut av Åpen Hall. Dette er også grunnen til at antall barn har gått betraktelig ned.
Vi ser at samarbeidet med skolene (St. Svithun, Storhaug og Johannes Læringssenter) gjør at vi når ut
til flere ungdommer. Det er flere ungdommer fra Svithun og Johannes som bruker tilbudet.
Vi har også startet noen nye tilbud i løpet av 2015 som strikkeklubb og manga-onsdag. På mangaonsdag har vi også åpnet for de som går i 7. klasse og er 12 år.
Vi har også Storhaug skole innom på Kyviken hver tirsdag i storefri og et samarbeid med Johannes
Læringssenter hver tirsdag mellom klokken 12.00 – 15.00.
Vi samarbeider også med Tou Scene hvor vi har et arrangement som heter «Alt For Barna». Her
trekkes det mange barn og voksne og hjelper oss også med å promotere tilbudene vi har. Her er også
ungdommer fra klubben med å bidrar.

HOVEDMÅL 1
Kvalitetssikring av tilbud på ungdomsklubben og utvikle ungdomsklubben
Vi skal ha attraktive breddetilbud gjennom aktiviteter for alle innen målgruppen. Dette gjør vi ved å:




Ha faste åpningstider på Kyviksmarka
Ha et rusfritt tilbud for ungdommer på fredager
Ha ferietilbud for ungdom i samarbeid med Uteseksjonen.












Aktiv bruk av sosiale medier (facebook, instagram, snapchat) – her kan vi følge med på hva
ungdommene er opptatt av, samt møte ungdommene der de er med info o.l.
Arrangere trinnfester for alle på ungdomstrinnene
Skrive gode søknader for tilskudd til aktiviteter og utstyr sammen med ungdom
Være praksissted for studenter fra UiS – barnevern og sosialt arbeid
Ha etter-skolen aktiviteter. Her har vi tegning og strikking som aktiviteter i løpet av måneden.
Arrangere julebord og juleverksted for ungdommene som bruker klubb
Ha med ungdommer i beslutninger om hva som skal skje på klubben
Ha jevnlige møter med samarbeidspartnere
Være vertsskap for volontører – EVS-prosjektet til Ungdom og Fritid
Delta på møter og kurs som er relevant for arbeid med ungdom

HOVEDMÅL 2
Nettverksbygging eksternt/ internt
Kyviken Ungdomsklubb har mange samarbeidspartnere.
 Uteseksjonen
 St. Svithun ungdomsskole
 SLT
 FAU
 Tou Scene
 Johannes Læringssenter
 Fritidslederne i Stavanger
 K46
 UngBo
 Metropolis
 Bakgården
 Varden og Johannes kirke
 UiS
 Storhaug Skole
Fritidsleder har jevnlige samarbeidsmøter, en gang i måneden, med St. Svithun ungdomsskole og
deres samarbeidspartnere: Uteseksjonen, Pårørendesenteret, Helsestasjonens familiesenter,
helsesøster og miljøarbeidere. Dette fører til et nært samarbeid og er viktig for hvordan man jobber
med ungdommene og følger opp ungdom som strever.
Det er også nettverksmøter med SLT to ganger i året (Utvidet ressursteam), i tillegg til at jeg deltar på
seminaret SLT har før jul.
Vi har også startet opp med samarbeidsmøter i samarbeid med andre samarbeidspartnere i Ungdom
og Fritid.
Johannes Læringssenter har blitt en nær samarbeidspartner etter at ungdomstrinnet som før har
holdt til på Svithun har flyttet ned dit. Vi har hatt besøk av alle klassene og har også åpnet opp for
dem tirsdag på dagtid. Her kan de bruke lokalene og bli kjent med dem og uteområdet.
Storhaug skole (7. trinn) er på Kyviken en gang i uka i storefri. Dette fører til at ungdommene blir
kjent med ungdomsklubben før de kan benytte seg av det i 8. trinn.

Vi samarbeider også om «alt for barna» på Tou Scene to ganger i året. Her bidrar Kyviken, sammen
med ungdommer, i ulike aktiviteter.
Uteseksjonen og klubben samarbeider også om en del aktiviteter

HOVEDMÅL 3
Kvalitetssikring av fritidstiltak
Vi skal utvikle gode modeller for ungdomsdeltakelse og brukermedvirkning. For å få til dette vil vi:




Være tilstede på sosial medier som facebook, instagram og snapchat. Her er det enkelt for
ungdommene å få kontakt med oss og det er også lett å følge med på aktiviteter o.l.
Søke frifond sammen med ungdommene. Det er de som er med på å bestemme hva vi skal
bruke penger på og hvilket fokus det skal være på klubben i den kommende perioden.
Arrangere en anonym brukerundersøkelse slik at ungdommene kan gi oss deres ærlige
mening og komme med forslag.

Vi er aktivt tilstede på facebook, instagram og snapchat. Ungdommene tar ofte kontakt på alle disse
SoMe hvis de lurer på noe eller har en tilbakemelding å komme med. Ved arrangement er det også
her de melder seg på.
I 2015 har vi søkt om 15.000,- til fotoutstyr. Dette er et prosjekt vi har hatt på Kyviken siden vi startet
i 2014. Ungdommene som har deltatt på dette har vært med å skrive søknaden og fått
hovedansvaret for utstyret vi har handlet inn.
Våren 2015 hadde vi en brukerundersøkelse som ble lagt ut på facebook. Vi fikk til sammen 46 svar.
Brukerundersøkelsen ga ungdommene mulighet til å si hvor ofte de brukte klubben, hva de synes var
bra, mindre bra og hva de ønsket mer av. Vi har tatt svarene på alvor og ungdommene vi har snakket
med har merket at vi har hørt på forslagene de kom med. Dette gjelder i hovedsak i forhold til
aktiviteter og hva det er mulig å kjøpe i kiosken.

HOVEDMÅL 4
HMS - Kvalitetssikring av prosedyrer og kompetanse
For å sikre at alle i personalgruppa er trygge i jobben og sikre på hva de skal gjøre i ulike situasjoner
har vi personalmøte en gang i måneden. Dette er gjennomført hele 2015.
Det er også viktig å følge opp alle ansatte slik at de har gyldige politiattester og oppdaterte
ansettelseskontrakter. Vi snakker også om taushetsplikten på personalmøtene i tillegg til at alle har
signert på disse.
Vi har en HMS-perm på kontoret hvor man finner alle prosedyrer for ulike situasjoner. Denne er tatt
fram på personalmøtet og de ansatte vet hvor de kan finne den.

HOVEDMÅL 5

Synliggjøring/promotering av bydelshuset/fritidsklubben
Vi skal markedsføre våre aktiviteter og promotere Fritid Øst sitt samlede tilbud gjennom aviser,
stands, facebook osv. Hvordan har vi gjennomført dette i 2015:





Fast spalte i Storhaug bydelsavis hvor det står om tilbudet vårt og hvor man kan ta kontakt
for å finne ut mer.
Ukentlige oppdateringer på facebook og instagram, samt bruk av snapchat for å nå ut til
ungdommene.
Vi henger opp plakater ved større arrangement og er også på St. Svithun ungdomsskole for å
promotere ut til ungdommene og invitere til større arrangement.
Fritidsklubbenes Dag siste lørdagen i april stiller vi opp på Arneageren med stand i samarbeid
med de andre fritidslederne i Ungdom og Fritid.

HOVEDMÅL 6
Ferietilbud
Vi skal tilby spennende og meningsfulle ferieopplevelser for barn og unge i Stavanger. FFF,
Ferieklubb, er lagt til Fritid og dette innebærer at fritidslederne bidrar inn i dette i
sommermånedene.
På Kyviken har vi i tillegg til å være vertskap for ferieklubb i fire uker om sommeren bidratt til at
ungdom skal få en opplevelse i feriene. De fleste aktivitetene vi tilbyr til ungdommer i feriene er
gratis.






Vinter 2015: Vi hadde aktiviteter tre dager i vinterferien: (Gratis)
- Jentekveld med film, god mat og spa.
- Skøytedag. Vi dro til Sørmarka Arena og sto på skøyter.
- Pannekakedag. Gratis pannekaker til alle som kom innom klubben.
Sommer 2015: (Gratis)
- Dyreparken med overnatting i samarbeid med Uteseksjonen.
- Kongeparken med ungdommer.
- Vier på sommerleir. (Betaling)
Høst 2015: (Betaling)
- Vier høstleir for ungdommer.
Kyviken bidro her med spa-opplegg i samarbeid med Uteseksjonen, i tillegg til personal. 13
ungdommer fra Storhaug bydel var med til Vier

HOVEDMÅL 7
Volontører og muligheter innen Erasmus+
Kyviken Ungdomsklubb har hatt to volontører i 2015. Først en volontør fra Spania, Josè, fra januar til
september. Deretter en volontør fra Frankrike, Vincent, fra september til desember. Volontørene er
et år om gangen – september til september. De jobber i klubb og gjennomfører egne prosjekter. Som
vertskap for volontører er det viktig med veiledning/utviklingssamtaler. Vi gjennomfører dette en
gang i uken.
Mari, fritidsleder på Kyviken, har i tillegg til å være vertskap for volontører vært på to «Training
Courses» i regi av Erasmus+.
-

Improve yourself: Romania i april.
Dette kurset var I samarbeid med 7 land fra Europa og tok utgangspunkt i improvisasjon og
drama som verktøy for å jobbe med ungdom. Her var også praksisstudent fra UiS med.

-

Urban Ecology, Youth Democracy, Public Participation: Spania i juni. I samarbeid med 9 land
fra Europa. Utgangspunkt i hvordan man kan få ungdom med på å ta vare på naturen og
miljøet og skape bærekraftig utvikling.
Storhaug Fritid var partnere i begge disse prosjektene som er betalt av EU-midler.
Oppsummering
Vi har sett en betydelig økning i ungdomsgruppen som benytter seg av klubbtilbudet vårt. Dette
medfører også at det er mer aktivitet på huset og flere utfordringer. Fra november har vi satt inn
ekstra personal på jobb alle dagene vi har åpent for å kunne møte dette behovet og opprettholde en
trygg og attraktiv klubb. Vi merker også at ungdomsgruppen er mer utfordrende, noe som fører til at
personalet har jevnlige møter for å møte dette behovet. Som nevnt er det nå et gjennomsnitt på 55
ungdommer per klubbkveld, det har derfor vært nødvendig å styrke personalgruppen. Vi er nå tre
ansatte på jobb på en vanlig klubbkveld og oppe i fire på en fredag.
Dette sagt er vi svært positive over at det har vært en så kraftig økning i antall ungdommer som
benytter seg av tilbudet. Dette viser at det er et stort behov for en åpen fritidsarena hvor det legges
vekt på at det er prestasjonsfritt og frivillig. Vi opplever at det er en god balanse mellom det å være
en åpen møteplass i tillegg til å legge til rette for ulike aktiviteter for de som ønsker det. På denne
måten når vi ut til en bred brukergruppe.

BAKGÅRDEN AKTIVITETSSENTER
Bakgården aktivitetsverksted er et forebyggende psykisk helseforetak. Det er utformet som en
fritidsklubb, men har fokus på sosialisering, integrering og kompetanseheving av unge som ikke har
venner i alderen 16 – 25 år.
Målet er å hjelpe unge til å bruke fritiden til å utvikle sosial kompetanse, bli interessert i forskjellige
fritidsaktiviteter gjennom deltagelse innen kultur, sport, o.l. ordinære aktiviteter og få et bedre liv
uten ensomhet og få psykiske vansker som følge av isolasjon. Eller droppe ut av skolen og miste viktig
motivasjon for utvikling til arbeidslivet.
Åpningstider:
 Tirsdag
15.00 – 21.00
 Torsdag
15.00 – 21.00
Besøksoversikt:
Ungdom:
2002 (1528)
Aktivitetene er på klubben og utendørs. Det er aktiviteter innen kunst og kultur, idrett og friluftsliv,
helse og velvære og annet som kos på huset, bordspill, sosiale leker, oppdrag på festivaler, Haloween
og juleball. Juleball arrangerte vi sammen med Møllehagen og Godalen skole.
Bakgården samarbeider aktivt med andre relaterte institusjoner som Helsestasjon for ungdom,
rådgivere i videregående skoler, psykolog, bestiller kontorene, NAV o.l.
Vi er avhengige av frivillige profesjonelle aktører for å få de økonomiske rammene til å strekke til. Vi
har i felleskap arrangert dansekurs, hatt foredrag om søvn, matlaging, musikk, drama, sunn internett
bruk o.l.
Vi har hatt samarbeid med Røde Kors og med Kreftomsorgen og deres barn. Ideen bak dette er at
Bakgårdens medlemmer er ressurser for ideelt arbeid.

Vi har også samarbeid med UIS og psykolog tjenesten. Dette i forbindelse med at vi har studenter. Vi
arrangerte i samarbeid med studentorganisasjonen og studentprest et seminar om ensomhet.
Vi har arrangert seilturer med en fullrigger og et ferieopplegg med overnattinger sommeren 2015.
Høsten 2015 ble det flotte uteanlegget på Kyviksmarka åpnet. Dette har gitt oss mange muligheter
innen fysisk fostring, noe som er viktig for mange stillesittende ungdommer. Det har også hatt positive ringvirkninger at SFO og skoleelever bruker området på dagtid og er i naturlig kontakt med huset.
Bakgården er aktive i samarbeidet med volontørene og har hatt en felles med Kyviken.
Klubben blir markedsført gjennom egen facebookside, foredrag og ungistavanger.no.

UNGDOMMENS MOTORSENTER - UMS
Åpningstider klubb:
Mandag til og med torsdag: 16.00 -22.00
Faste brukergrupper
Vi hadde flere brukergrupper i 2015 hos UMS:
 Medlemmene av UMS (verksted bruk)
 Medlemmene av UMB (bilgruppen)
 Medlemmene av UMX (moto-cross)
 Bil- klubber
 Dansegruppe (2mnd om våren)
 Trafikalt grunnkurs
 Mopedopplæring.
 Filmgruppe.
 Som kommer fra EmBo og Ungbo
 Nærliggende ungdom og videregående skoler (Gosen, Kristianslyst, Godalen,
Bergeland)
 Noen som kommer fra NAV og Barnevern
Besøksoversikt:
Ungdom 13 – 18 år:
18 – 25 år:
Voksne:
Pensjonister:

954
6021
787
209

(595)
(3990)
(203)
(148)

HOVEDMÅL 1
Kvalitetssikring av ungdomstilbudet på UMS.
Ideologien bak UMS var å etablere et senter hvor aktivitetene skulle være bidragsyter i arbeidet med
å motvirke høye skadetall i trafikken. Samtidig skal UMS være et ressurs- senter for motorkultur og
bidra positivt til ungdommen med denne interessen.

Vi har fulle haller 40 uker i året, og det er viktig for oss at UMS er tilrettelagt slik at de besøkende
føler seg velkommen og trives der.
Målsettingen er at våre medlemmer skal lære mest mulig om det kjøretøyet de har. De skal lære å
bruke og vedlikeholde kjøretøyet, samt vi skal bidra som en aktiv deltaker på mye av det som rører
seg i bil og motorkulturen i Stavanger regionen.

 UMS, verksted er åpent 4 kvelder i uken, gjennomsnitt 20-40 brukere hver kveld
 UMB, bilgruppen, månedlig kjøring på Reve banen og Autoslalom rundt i distriktet.
 UMX moto-cross, månedlig kjøring på Elgane banen og Finnøy banen
 EM-BO 4-6 deltakere for opplæring 3 kvelder i uken
 UNGBO 1-6 deltakere for opplæring 2 kvelder i uken
 Filmgruppen 5 deltakere, jobber med forbedringer og aktiviteter
 Videregående skole Godalen 1 deltaker

HOVEDMÅL 2
Nettverksbygging eksternt/ internt
Ungdommens motorsenter har i dag medlemmer fra de fleste nasjonaliteter og kulturer.
 UMS har en god blanding av «norske» og «fremmed språklige»
 Samarbeidet mellom disse er bra.
 Fremmed språklige har som norske ungdom en fin kontakt med de ansatte på senteret.
 Vi har klare regler, og god dialog under opplæringen som de kan nyttiggjøre seg av når de er
ute i arbeid eller skole.
Vi har et tett samarbeid med flere organisasjoner der vi bidrar positivt og skaper gode kontakter.

HOVEDMÅL 3
HMS - Kvalitetssikring av prosedyrer og kompetanse
Med så mange brukere med forskjellig bakgrunn kreves det at vi har personell som er godt egnet til
oppgavene som de blir satt til å utføre. Det blir sikret ved vurdering av personlig egnethet,
kvalifikasjoner og kunnskap om UMS sin virksomhet og mål.
Det er også viktig med gode rutiner og regler for bruk av senteret og aktiviteter i UMS regi, da unngår
vi skader på brukerne og utstyr samt vi får bedre trivsel.
Det derfor viktig at vi har det ryddig og fint på verkstedene. Brukerne er med å soper og vasker, samt
alle bossbøtter tømmes daglig.
Alle som er brukere i UMS sin regi har et 2 timers HMS kurs med hoved fokus på regler og bruk av
utstyr på UMS. For all aktivitet som skjer i regi av UMS, har vi HMS møter og gjennomgang av alle
scenarier med risikovurdering av hva som kan oppstå, dette for å forebygge ulykker og skader.

HOVEDMÅL 4

Vi har synliggjort UMS via:
 Facebook, jevnlig oppdatering av alle aktivitetene på UMS.
 Posters, på alle barne-, ungdom- og videregående-skoler (mopedens dag)
 Aviser, UMS har vært ofte i avisen 2015, og på den måten fått fremhevet det bra arbeidet



som UMS og U.F. gjør for ungdommene.
Stands, UMS var med på kulturdag på Arenageren
Vi har arrangert «Mopedens dag» i Paradis/ved Hillevågsvannet

UMS har i alle disse «fremstøtene» fremhevet og promotert Fritid Øst sitt samlede tilbud
Alle ansatte på UMS ønsker at senteret skal være en trygg møteplass med muligheter og variasjon for
alle typer motorkulturelle aktiviteter. Det legges vekt på at det er ungdommen selv som skal
planlegge og utføre arrangementene.
Det anbefales å gå inn på UMS sin Facebook side, der alle våre arrangement kan følges, og der det
ligger filmer og utfyllende bilder fra UMS sine aktiviteter.

