ÅRSMELDING 2015
FRITID VEST
1.0

M ÅLGRUPPER

Møteplassene i bydelene tilbyr fritids- og kulturtilbud på tvers av generasjonene, og målet er at
aktivitetene og arrangementene skal bidra til gode oppvekst- og nærmiljø.
Bydelshusene skal bidra til at barn, unge og beboere i nærmiljøet får tilgang til aktiviteter,
opplevelser og tjenester som utvikler og beriker gjennom aktiv deltakelse og medbestemmelse.
Barne- og ungdomstilbudene tilbys gjennom formelle og uformelle møteplasser eller væresteder
for ungdom i alderen 13 – 18 år, og barn i alderen 10 – 13 år.

2.0

O VERORDNET MÅL

Tilrettelegge for attraktive, tilgjengelige, trygge og inkluderende møteplasser for alle, uten barrierer for
deltakelse.

3.0

R AMMER - FAKTA

Avdeling Fritid Vest har ti 100% stillinger, fritidsledere inkludert avdelingsleder, samt seksten 20%
stillinger, assistenter. Avdelingen tilbyr følgende tjenestetilbud:
 Utleie av lokaler og tilrettelegging av arrangement på dag-, ettermiddags- og kveldstid,
samt helger, til sammen 4 bydelshus/1 fritidssenter/1 låve i sambruk med
speiderorganisasjon
 Drift av 3 ungdomsklubber som er åpne i snitt 2,5 kveld pr. uke og 2 ettermiddager pr. uke,
og 3 juniortilbud som er åpne en ettermiddag pr. uke
 Tilrettelagte tilbud til personer med utviklingshemming. Bydekkende fritidstilbud og
ungdomsklubb som er åpne 2,5 kveld pr. uke. Familiebadetilbudet er åpent hver lørdag
 Musikktjenesten Rockcomp, et bydekkende tilbud til ungdom som tilbys i 5 bydeler
 Europeisk volontørtjeneste. Ungdom og fritid er vertskap for 4 unge volontører fra Europa i
12 måneder. Denne europeiske ungdomsutvekslingen i EU programmet Erasmus+ forvaltes
av Aktiv Ungdom i Bufdir. Ungdom og fritid er senderorganisasjon for unge i Stavanger som
vil være volontør i et annet land i Europa.
 Drift av Kyviksmarka Ungdomshus gjennom prosjektet KUPP Kyviksmarka
UngdomsProsjektPakke, 2013-15
 Fiks Ferigge Ferie er Stavanger kommune sitt sommerferietilbud for barn og unge
mellom 6 og 16 år, og tilbys i hele skolens sommerferie.

4.0

T JENESTETILBUD - BESKRIVELSE

4.1 Bydelshusene legger til rette for gode møteplasser; tilbyr utleie av møte- og forsamlingslokaler
samt kontorplass for beboerne i Kvernevik, Madla, Tasta og Tjensvoll 7 dager i uken på dag- og
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kveldstid, jf Reglement for leie av rom i bydelshus. Det er både faste- og sporadiske leietakere
(private personer, offentlige instanser og frivillige lag/organisasjoner). Mange leietakere har egne
nøkkelkort/-nøkler.
 Initiere, koordinere og gjennomføre bydelsdager, festivaler og arrangement på tvers av
generasjoner i samarbeid med det frivillige organisasjonsliv
 Bistå med forslag til aktiviteter, hvor det kan søkes finansiell støtte og være aktuelle
samarbeidsparter ved arrangement
 Synliggjøre og promotere fritids- og kulturtilbudene i bydelene
 Saksbehandle bydelsutvalgsmidlene fra lag og foreninger
 Rekruttere og ansette fritidskontakt til personer med behov for ledsager i faste fritids- og
kulturtilbud
 Ivareta sikker drift og forvaltning av utstyr, møbler og bygningsmassen med uteområder
Brukerfrekvensen på bydelshusene i Fritid vest var samlet 186 575 i 2015:
 Madla bydelshus 82 089 mot fjorårets 82 357
 Tjensvoll bydelshus 30 478 mot fjorårets 30 348
 Kvernevik bydelshus 31 130 mot fjorårets 30 738
 Tasta bydelshus 42 878 mot fjorårets 36 832
4.2 Ungdomsklubbene tilbyr fritids- og kulturtilbud for alle barn og unge i bydelen. Tilbudene er
gratis eller sterkt subsidierte, og rus- og tobakksfrie. Tilbudene tilrettelegger for deltakelse,
medvirkning, inkludering og kvalifisering i et samarbeid med målgruppen, bydelen og tverrfaglige
samarbeidsparter.
 Juniorklubb (10-13 år) tilbys i bydelshusene i Kvernevik, Tasta og Madla. Åpne 1
ettermiddag pr uke
 Ungdomsklubb (13-18 år) tilbys i bydelshusene i Kvernevik, Tasta og Madla. Åpne i snitt 2 ½
kveld pr uke inkl. helgetilbud, samt 2 ettermiddager pr uke
 Kompetanse innen ulike kulturuttrykk som konsert og arrangement tilbys. Tilrettelegge for
at ungdom kan skape, oppleve, utvikle og lære kulturuttrykk
 Miljøarbeid gjennom tilrettelagte fritids- og kulturtilbud: Tilby unge i risiko og unge som
trenger hjelp oppfølging og støtte for å stanse problemutvikling tidligst mulig
 Tilrettelagte fritids- og kulturtilbud til unge som opplever fattigdom og dårlige levekår;
Planlegge og gjennomføre prosjektet Ferie-, fritids- og kulturtilbud for ungdom i Kvernevik
støttet av Bufdir sin tilskuddsordning mot barnefattigdom
4.3 Bydekkende tjenester
4.3.1 Tilrettelagte fritids- og kulturtilbud til personer med utviklingshemming fra 13 år med
tilhørighet på Tjensvoll bydelshus. Følgende tilbud gis:
 Friskus ungdomsklubb for ungdom 13 – 18 år
 Torsdagstreffen for voksne over 18 år
 Familiebading på lørdager, Lassa rehabiliteringssenter
 Fredagskafe på Nytorget for voksne annenhver uke og interkommunale helgearrangement
2 ganger pr år
 Informere om, veilede og saksbehandle søknad om Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Brukerfrekvensen samlet for tilrettelagte tilbud til målgruppen var 7 909 mot fjorårets 8 234.
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4.3.2 Rockcomp (rock, kompetanse og nettverk) musikktjeneste (13-18 år) har hovedkontor på
Bekkefaret bydelshus, og lokalavdelinger i bydelshusene på Kvernevik, Tasta og Tjensvoll og
Hundvåg. Musikktjenesten tilbyr medierom, øvingslokaler, kafescene og konsertsal. Foruten
bandopplæring, kurs og veiledning, arrangeres og produseres konserter. Fast crew-gruppe. Utlån
av utstyr og studio for opptak.
Brukerfrekvensen var 3792 mot fjorårets 4556. 17% nedgang skyldes noe mindre rekruttering, og
at noen band hadde færre medlemmer. Dette gir utslag i færre deltakere pr. øving.
Foruten 12 faste band, har hip-hop band brukt lydstudioet 2 kvelder pr. uke.
Det har vært arrangert 12 større arrangement (festivaler, konserter og juleball), foruten
tilrettelagt undervisning til en ungdomsskoleelev og praksisplass til en ungdom i et tverrfaglig
samarbeid (miljøarbeid).
4.3.3 Fiks Ferigge Ferie er kommunes sommerferietilbud for barn og unge mellom 6 og 16 år, og
tilbys i hele skolens sommerferie. Barna kan velge mellom Ferieklubb, sommerleir på Vier og
sommerskole på Lundsvågen naturskole. Prosjekteiere er avdeling Fritid Vest og Fritid Øst, og
målet er å tilby gode og varierte aktiviteter.
I 2015 ble det gjennomført:
 17 Ferieklubb-uker fordelt på 7 basesteder i bydelene, 5 sommerleir-uker på Vier og
3 sommerskole-uker på Lundsvågen naturskole
 80 fribilletter ble tildelt og finansiert gjennom Bufdir sine tilskuddsmidler mot
barnefattigdom
 Ny direktebetaling via Pay Pal ved påmelding Bestem – Bestill – Betal
4.3.4 Europeisk volontørtjeneste - ungdomsutveksling. Målet med prosjektet er å utvikle ny
kunnskap og nye ferdigheter med fokus på ikke-formell læring. Videre er det et mål å styrke
ungdoms internasjonale forståelse og toleranse både i og utenfor Ungdom og fritid. Prosjektet er
koordinert av Eiganes/Tasta frivilligsentral under avdeling Fritid Vest:
 Ungdom og fritid er vertskap for fire volontører fra Spania, Tyskland, Frankrike og Tsjekkia
som arbeider frivillig i avdeling Fritid Vest, Fritid Øst, Eiganens/Tasta frivillingsentral og
Metropolis i 12 måneder.
 Stavangerungdom mellom 18 - 30 år kan delta som volontører i frivillig arbeid i Europa
(utlyste prosjekt).
4.3.5 Prosjektet KUPP (Kyviksmarka UngdomsProsjektPakke). Målet for prosjektet var å
samlokalisere Bakgården aktivitetsverksted og Kyviken ungdomsklubb på Storhaug i Kyviksmarka
Ungdomshus til unge mellom 13-25 år. Videre å utvikle parkområdet på Kyviksmarka med
lekeplass, parkour-anlegg, volleyball- og fotballbane og nye oppholdsplasser med grillmulighet,
uteservering/terrasse, veksthus og Grønn kafe. Det ble besluttet at veksthus og Grønn kafe ikke
skulle gjennomføres, grunnet manglende ressurser til drift etter prosjektavslutning.
Prosjektet var tre-årig fra 2013-15 og støttet av Bufdir sine storbymidler til åpne møteplasser.
Fritid Vest var prosjekteier og koordinator i 100% stilling.
Prosjektet har vært gjennomført i et samarbeid med Park og Vei, Stavanger Eiendom, Natur og
Idrettsservice, Byantikvar og beboere/brukergrupper. Det har vært åpne møter og uformelle

3

samtaler sammen med ungdommer, beboere, velforening og politikere og prosjektet har vært et
ledd i kommunens tiltak i levekårsløftet i bydelen.
5.0 I NFORMASJON OM OG SYNLIGGJØRING AV TILBUDENE
Tilbudene er åpne og tilgjengelige for alle (universelle) for å nå bredt ut til målgruppen.
Foruten informasjon om Ungdom og fritid sine tilbud på virksomhetens nettsider, synliggjør Fritid
Vest tilbudene sine gjennom;
 Drift av egne nettsider, sosiale medier og annen informasjonsflyt (foldere, bannere,
promoteringsfilmer, m.m.); Fritidslederne er tilgjengelige på ungdommenes arenaer
 Fritidslederne er i daglig kontakt med målgruppene og samarbeider om utvikling av tilbud
basert på behov og ønsker
 Informere om og synliggjøre tilbudene i media, på bydelsdager sammen med
organisasjonslivet/velforeninger og på egne arrangement som konserter, festivaler,
julemarked, Fritidsklubbenes dag og Ungdommens Kulturmønstring
 Informasjon om tilbudene i møter og uformelle samtaler med foreldre, skoler (elever og
lærere) og lag/organisasjoner
 Møte med og presentasjon om hva vi tilbyr til tverrfaglige samarbeidsparter, til politikere
og til kommunens styringsverktøy
6.0 MEDBESTEMMELSE
Barn, unge og beboere i bydelene skal delta i utforming av og bestemme innholdet i tilbudene.
 Fritidslederne legger til rette for deltakelse, medvirkning, kvalifisering og inkludering i et
samarbeid med målgruppen, lokalmiljøet og tverrfaglige samarbeidsparter.
 Når ungdom selv er med i planlegging, utforming og gjennomføring av det som skal skje,
får de en mulighet til å utvikle brukerdemokrati som ikke er voksenstyrt
 Fritidslederne veileder, gir opplæring og deler kunnskap
 Nettverk og kultur som metode; læring gjennom ikke-formell og formell læring. Legge til
rette for opplevelse av mestring gjennom klubbstyre, arbeidsgrupper og aktiviteter
7.0 SAMARBEID – FRIVILLIG SEKTOR
Fritidsledere i bydelshusene kjenner bydelen godt og er kompetente veiledere. De bistår med
forslag til aktiviteter og er aktuelle samarbeidsparter til arrangement, samt informasjon om
utlånsdepot og hvor det kan søkes om støtte til ulike aktiviteter.
Det arbeides med utgangspunkt i frivillige organisasjoner og enkeltindivider sine interesser,
forutsetninger og utviklingsmuligheter, jf Strategiplan for frivillighet.
Fritidsledere med bydelshusdrift som primærfunksjon deltar i samarbeidsarrangementet
Frivillighetstorget og samarbeider med Eiganes/Tasta frivilligsentral i avdelingen.
Sentrale samarbeidsparter er frivillige ildsjeler, organisasjoner og lag og BUK.
Fritidsledere med ungdomsarbeid som primærfunksjon samarbeider særlig med oppvekstaktørene
i et tverrfaglig samarbeid internt i Ungdom og fritid, i Utvidet ressursteam i bydelene/SLTsamarbeidet, FAU, foreldre i Natteravn-samarbeid, elevråd, Ungdommens bystyre og frie
ungdomsgrupper som klubbstyre og aktivitetsgrupper i ungdomsklubbene.
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7.0 UTVIKLINGSTREKK
 Økt mobilitet: Ungdom reiser på tvers av bydeler og kommunegrenser til de tilbud de
ønsker
 Elektronisk bookingsystem for utleie av lokaler på bydelshusene og påmelding til
ferietilbudene Fiks Ferigge Ferie videreutvikles
 Kommune- og bydelsovergripende organisasjoner uten lokal tilhørighet etterspør store
lokaler med storkjøkkenmuligheter, oppdaterte kurslokaler og kontorplass.
 Det er økt etterspørsel etter leie av bydelshus fra internasjonale organisasjoner og
informasjon på andre språk enn norsk etterspørres
 I Kvernevik/Sunde bydel planlegges det et nytt bydelshus
 Søknadsskjema til bydelsutvalgsmidlene etterspørres elektronisk, i stedet for papirsøknad
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