FRITID ØST – ÅRSMELDING 2016
O VERORDNET MÅL
Tilrettelegge for attraktive, tilgjengelige, trygge og inkluderende møteplasser for alle.

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.
Ungdomsklubbenes hovedmålgruppe er ungdom i bydelen i alderen 13 – 16 år som ønsker
en møteplass med muligheter til å delta i et variert kultur- og fritidstilbud.

T JENESTETILBUD :
Avdeling
Øst

Fritid Øst har 4 ungdomsklubber for ungdom 13 – 18.
Brack (Bekkefaret), Step In (Gausel) og Hundvåg ungdomsklubb er
lokalisert i bydelshusene. Kyviken ungdomsklubb er lokalisert på
Kyviksmarka på Storhaug.
Ungdommens motorsenter er et bydekkende tilbud til
motorinteressert ungdom mellom 16 og 25 år og er lokalisert på
Åsen.
Bakgården aktivitetssenter er en bydekkende ungdomsklubb for
ungdom som er spesielt sårbare og som har vansker med å etablere
eget fritidsnettverk. Ungdommen er mellom 16 og 23 år gamle og
Bakgården er lokalisert på Kyviksmarka.
Fritid Øst har 4 bydelshus. Disse er plassert på Hundvåg, Gausel,
Bekkefaret og Midjord. Bydelshusene fremstår som samlingsplasser i
bydelene og har møte og forsamlingslokaler som leies ut til hele
befolkningen, samt at de tilrettelegger for aktiviteter og
arrangement.
Fiks Ferigge Ferie (FFF) er et eget sommertilbud til barn mellom 6 og
13 år i Stavanger og arrangeres i skolenes sommerferie.
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Rockcomp er lokalisert i Bekkefaret bydelshus og har avdeling bla. på Hundvåg.

RAMMER:
Fritid Øst har ti 100% stillinger som fritidsledere inkludert avdelingsleder, samt et antall
assistentstillinger knyttet til de ulike aktivitetene.
Stillingen som avdelingsleder har i store deler av året stått ubesatt/vakant.
Hvert hus/bydel har i utgangspunktet 2 fritidsledere, en med hovedansvar bydelshus og en
med hovedansvar ungdomsarbeid.
Ungdommens motorsenter ble administrert av avdeling Ungbo fra høsten 2016 og formelt
overført til Ungbo 31.12.2016.
BESØKSOVERSIKT:
Bydelshusene er besøkt av svært mange mennesker hvert år og opplever stor pågang av lag,
organisasjoner og andre som vil låne/leie lokaler. Besøket er forholdsvis stabilt med ca
200 000 brukere hvert år.
Bydel
År
0 - 13
13 - 18
Voksne
Sum

Gausel
2015
2016
23 420
25 710
34 800
24 354
24 130
26 830
82 350
76 894

Storhaug
2015
2016
15 097
15 909
5 067
4 439
16 717
17 584
36 881
37 932

Hundvåg
2015
2016
6 452
6 641
8 294
9 149
23 124
25 342
37 870
41 132

Hillevåg
2015
2016
6 927
6 712
6 352
4 478
32 544
29 943
45 823
41 133

Sum øst
2015
2016
51 896
54 972
54 513
42 420
96 515
99 699
202 924 197 091

Gausel: Gausel bydelshus og StepIn ungdomsklubb
Storhaug: Midjord bydelshus og Kyviken ungdomsklubb
Hundvåg: Hundvåg bydelshus og Hundvåg ungdomsklubb
Hillevåg: Bekkefaret bydelshus og Brack ungdomsklubb

Se egne tall for Bakgården aktivitetssenter og Ungdommens motorsenter på neste side

Bakgården aktivitetssenter
Bakgården aktivitetssenter er en bydekkende ungdomsklubb for ungdom mellom 16 og 23
år. Tilbudet er for ungdom som er spesielt sårbare og som har vansker med å etablere eget
fritidsnettverk. Bakgården er lokalisert på Kyviksmarka sammen med Kyviken ungdomsklubb
og er organisert under Fritid Øst. Se vedlagte årsmelding for mer informasjon
Brukertall 2015 - 2016

Ungdommens motorsenter
Se årsmelding fra Ungbo for mer informasjon. Ungdommens motorsenter er fra 1.1.2017
ikke lengre en del av Fritid Øst sitt tilbud.
Brukertall 2015 - 2016

Hovedmål 1 Kvalitetsikring av tilbud og utvikle bydelshusene
Bydelshusene og fritidsklubbene har et stort mangfold av aktiviteter og tilbud. Tilbudene tilpasses
målgruppene gjennom varierte og attraktive aktiviteter, samt gjennom aktiv tilrettelegging og
oppfølging av ulike brukergrupper.
Eksempler på tilbud og aktiviteter på bydelshusene (listen er ikke uttømmende):
Teatergrupper, dansegrupper, bydelsdager, jul/nyttår/halloween/grillfester, ulike kurs, workshops,
konserter, juletrefester, juleverksted, barnebursdager, diskotek, allmøter, øvingslokaler for band,
loppemarked, folkemøter, rusfrie helgetilbud, trinnfester, etter skoletid – aktiviteter, ferieaktiviteter,
aktivitetsdager, temakvelder, barneteaterforestillinger, ulike messer knyttet til jul, salg, mat o.l.,
fortellerstunder m.m.
(se vedlegg «Fritid Øst 2016» for mer informasjon om de ulike bydelene).

Hovedmål 2 Nettverksbygging eksternt/ internt
Bydelshus og fritidsklubber skal bidra til et godt samarbeid med aktører som har betydning for barn
og unges utvikling. I dette ligger bla. et aktivt samarbeid med skoler i bydelene, samt å ha god
oversikt over hva som finnes av aktører.
Eksempel på tverrfaglig samarbeid og samarbeidspartnere:
Utvidet ressursteam, OTUS, elevråd, Rockcomp, bydelsutvalg, bydelsaviser, uteseksjonen, skoler og
fau, ungdomsforum, menigheter, FLIS (Fritidsledere i Stavanger), frivillige organisasjoner,
barnehager, handelsstand, SLT, UIS, Ungbo, Bakgården, Metropolis, K46, Johannes læringssenter
m.fl.

Hovedmål 3 Kvalitetssikring av fritidstiltak
Vi skal utvikle gode modeller for ungdomsdeltakelse og medvirkning. Dette gjøres bla. gjennom: ulike
arrangement i bydelene, i dialog med ungdom og andre, gjennom intern evaluering, ved å være
tilstede på sosiale medier slik at ungdom lett kan ta kontakt, ved å hjelpe ungdom ved søknader til
Frifond o.l., gjennom aktive klubbstyrer og brukerstyrer, brukerundersøkelser og ved å lytte aktivt til
ungdoms ønsker og behov.

Hovedmål 4 HMS Kvalitetssikring av prosedyrer og kompetanse
Bydelshusene har mange ulike brukergrupper og det er viktig at rutiner og systemer er tilpasset
denne driften. Viktige momenter i dette er:
Brannøvelser med ansatte og brukergrupper, ros – analyser, opplæring av ansatte og brukere ifht
brannsikkerhet og rutiner, oppdaterte brannbøker, trivselstiltak, oppfølging av bygningstekniske
forhold, personalmøter, oppfølging av brukergrupper, gjennomgang av hms- og rutinepermer, sikre
at alle ansatte har oppdaterte politiattester og arbeidsavtaler m.m.

Hovedmål 5 Synliggjøring/promotering av bydelshuset
Fritidsklubbene og bydelshusene er aktivt tilstede på sosial medier som facebook, instagram,
snapchat o.l. samt på Ungdom og Fritid sin nettside: www.ungistavanger.no
I tillegg brukes bydelsavisene aktivt, en deltar på Frivillighetstorg, bydelsdager, Fritidsklubbenes dag
og plakater/flyers brukes ved arrangement i bydelene. I tillegg er dialog med ungdom og andre
brukere viktige informasjonskanaler og dette brukes aktivt i bydelene

Hovedmål 6 Ferietilbud
Fritidslederne deltar aktiv i planlegging og gjennomføring av Fiks Ferigge Ferie, som vertskap og
ledere, samt i sentral arbeidsgruppe for FFF.
I tillegg arrangeres turer og aktiviteter i andre ferier og helger. De fleste ungdomsklubbene holder
åpent i høst og vinterferie.

Hovedmål 7 Volontører
Hillevåg, Hundvåg og Storhaug har i deler av 2016 hatt volontører gjennom Eu programmet Aktiv
ungdom.

Vedlagt ligger alle årsmeldinger for Fritid Øst samlet

