FRITID ØST – ÅRSPLAN 2017
Dette er en sammenfatning av årsplanene for Ungdom og fritid i Hinna bydel, Hillevåg bydel,
Hundvåg bydel og Storhaug bydel. Årsplan for Bakgården aktivitetssenter er vedlagt som egen plan.

OVERORDNET MÅL
Tilrettelegge for attraktive, tilgjengelige, trygge og inkluderende møteplasser.

MÅLGRUPPER
Bydelshus:

Hele befolkningen i bydelene Gausel, Hillevåg,
Hundvåg og Storhaug

Junior- og ungdomsklubb:

Barn i alderen 10-13 år og unge i alderen 13-18
år i bydelene Gausel, Hillevåg, Hundvåg og
Storhaug

Bydekkende tilbud; Bakgården

Ungdom i alderen 16 – 24 år

Bydekkende tilbud; Fiks Ferigge Ferie

Barn i alderen 6–13 år og ungdom fra 13 – 16 år

Rammer
Hinna bydel:
Gausel bydelshus og Step-In ungdomsklubb,
Juniorklubb på Gausel bydelshus
Hillevåg bydel:
Bekkefaret bydelshus og Brack ungdomsklubb
Ni 100% stillinger som fritidsledere i bydelene, i
tillegg til avdelingsleder, samt seksten 20%
stillinger/assistenter

Hundvåg bydel:
Øyane Hundvåg bydelshus og Hundvåg
ungdomsklubb
Storhaug bydel:
Midjord bydelshus og Kyviken ungdomsklubb,
Juniorklubb på Kyviksmarka
Bydekkende: Bakgården aktivitetssenter
Sommertilbudet Fiks Ferigge Ferie
Vertskap for Europeisk ungdomsutveksling,
volontørtjeneste

[Type text]

[Type text]

[Type text]

1

Hovedmål
Kvalitetssikring av fritidstiltak for ungdom

Delmål/tjenestetilbud
Vi skal ha attraktive
breddetilbud gjennom
aktiviteter for alle innen
målgruppen

Tiltak
Faste åpningstider for ungdom
Åpne fritidsklubber
Temakvelder,
Rusfrie helgeaktiviteter og ferieaktiviteter
Ulike party for ungdom:
valentines/halloween/back – to – school/klassetrinn/jul m.m.
Ulike konserter: kafescenen, disco, utekonserter, åpen scene
Filmproduksjon, LAN og diverse workshops
Delta på UKM – Ung Kultur Møtes
Bandøvinger, bandutvikling, instrument, låt, tekst, studio
Øyarock, Hundvågdag

Hovedmål
Kvalitetssikring av tilbud på bydelshus og videreutvikle bydelshusene
Delmål/tjenestetilbud
Attraktive tilbud
gjennom aktiviteter for
alle brukere

Tiltak
Bidra ifht bydelsaviser, frivilligsentraler, skolekantiner, bydelsguider,
aktivitetsdager, bydelsdager m.m.
Følge opp fritidskontakter
Ivareta faste og sporadiske brukere på en god måte, ha god kontakt og
samarbeid med organisasjoner/aktører som bruker husene, samt andre
aktører i bydelene
Arrangere teaterforestillinger i bydelene
Hjelpe nye grupper og aktiviteter med å komme i gang
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Saksbehandling og samarbeid med bydelsutvalg
Ivareta utleie av husene
Legge til rette for kunstutstillinger, fortellerstunder, teaterforestillinger,
juleverksted, ulike messer o.l.
Holde huset i orden
Markedsføre aktiviteter
Tilrettelegge for åpne folkemøter
Årlige møter med brukergruppene

Hovedmål
Nettverksbygging eksternt og internt
Delmål/tjenestetilbud
Bidra til et godt
tverrfaglig samarbeid,
med aktører som har
betydning for barn og
unges utvikling.

Tiltak
Samarbeid skoler, elevråd, fau, barnehager, kirker, uteseksjon og andre
aktører i bydelene
Nettverksbygging frivillige organisasjoner
Delta i Utvidet ressursteam, Otus
Samarbeid med bydelsutvalg, rockcomp, frivilligsentraler
Delta på foreldremøter på ungdomstrinnet, bydelsutvalgenes møter
samt møter med sosiallærere, miljøarbeidere m.fl.
Delta på bydelsarrangement/bydelsdager/Ukm
Følge opp fritidskontakter
Følge opp ungdomsinitiativ, tilrettelegge for gode søknader/prosjekter

Volontører/Aktiv
ungdom

Bygge videre på muligheten som ligger i EU programmet Aktiv ungdom
Delta på volontørkurs
Være vertskap for volontør
Promotere Aktiv ungdom programmet for nye ungdommer
Hjelpe ungdommer i søknadsprossesen
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Hovedmål
Synliggjøring og promotering av avdeling øst sitt samlede tilbud
Delmål/tjenestetilbud
Markedsføring av våre
aktiviteter

Tiltak
Aktiv bruk av:
Bydelsaviser
Plakater
Flyers
Roll up
Oppdaterte nettsider: www.ungistavanger.no
Aktiv bruk av sosiale medier: facebook, snapchat, instagram
Direkte kommunikasjon: skoler, lærere, ung til ung formidling, stand på
skoler, sentru, m.m.
Delta på Fritidsklubbenes dag
Informasjonstorg for frivillige organisasjoner, Frivillighetstorget
Bruke media, Rogalands avis og Stavanger aftenblad

Hovedmål
Kvalitetssikring av ferietilbud for barn og ungdom
Delmål/tjenestetilbud
Tlby spennende og
meningsfylte
ferieopplevelser for
barn og ungdom i
Stavanger

Tiltak
Vertskap i ferieklubb
Program, transport og ansettelser for ferieklubb
Utvidet tilbud i vinter og høstferie
Åpen klubb i ferier
Skitur i vinterferie
Tilby husene som baser m.m. i forbindelse med ferietilbud
Utvikle nye tilbud
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Hovedmål
Kvalitetssikring av ferietilbud for barn og ungdom
Delmål/tjenestetilbud
Kvalitetsikring av
prosedyrer og
kompetanse

Tiltak
Helse, miljø og sikkerhet:
Ha oppdaterte planer for huset og aktivitetene, melde avvik
Prosedyrer og retningslinjer – skal være tema på alle personalmøter på
husene
Opplæring av brukergrupper, fokus brann, sikkerhet
Opplæring ansatte, hms, førstehjelp og generell sikkerhet
Oppdatert brannbok og prosedyreperm
Årlig vernerunder
Årlige befaringer med Stavanger eiendom
Arlig brannsyn
Brannøvelser
ROS analyser
Personalmøter og oppfølging, arbeidsavtaler, tausketsplikt m.m.
Faglig utvikling – fagstige
Dialog vaktmester, tilsyn bygg, vedlikehold bygg og utstyr,
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BAKGÅRDEN AKTIVITETSSENTER - Årsplan 2017

Bakgården Aktivitetssenter er et kommunalt tiltak for unge mellom 16-24 år med sosiale
utfordringer. Brukerne skal ha bosteds adresse i Stavanger kommune, eller være elev ved en
videregående skole i Stavanger kommune.
Bakgården aktivitetssenter ønsker å gi brukerne et variert innen aktiviteter tilgjengelig i Stavanger og
omegn. Aktivitetene skal bidra til økt sosial kompetanse samtidig som brukene får nye erfaringer
inne ulike kulturtilbud. Der skal være balanse mellom aktiviteter på huset og de aktiviteter vi deltar
på ellers.
Aktiviteter skal variere mellom faglig rettet aktiviteter. Vi leier inn konsulenter som har undervisning,
workshops o.l. samt kulturtilbud og aktiviteter hvor brukerne selv deltar aktivitet eller er publikum.
Vi tilbyr middag ved hver klubbkveld. Dette har en samlende sosial effekt på brukere, samt sørger for
at deltagere får minst to solide middagsmåltid i uken.

Bakgården aktivitetssenter er Åpen hver tirsdag og torsdag fra kl. 15.00 til 20.00
Eksempler på aktiviteter:
•

Teater Macbeth «ungdomsteater»

•

Kosekveld på klubben.

•

Svømming.

•

Meditasjon/yoga.

•

Tur på Stranden.

•

Besøke sykehjem, snakke med beboere der samt opptre med sang og dans.

•

Få besøk av Fange som forteller om livet sitt.

•

Bowling og middag.

•

Kreativ aften på klubben.

Større arrangement / turer for året er:
-

Helgetur på fjellet med ski og lek i snø.

-

Seilbåt tur med Seilskuten Frøya

-

Sommerferietur til Evje med aktiviteter og opplevelser.

-

Halloween party.

-

Juleball.
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Markedsføring av Bakgården aktivitetssenter er gjennom foredrag og besøk hos samarbeidspartnere
som Videregående skoler. Hoved fokus på tilrettelagte linjer som Godalen sjøhuset, Bergeland og
Møllehagen skolesenter. Videre samarbeider Bakgården tett med helsestasjonen Ungdom og fritid,
NAV, Din utvikling mfl.
Facebook er mediet Bakgården bruker for å holde kontakt med brukerne som er aktive.
Månedsplaner legges ut og arrangement opprettes. Dette gir en god oversikt over antall som skal
delta og ungdommen har lett tilgang.

Psykolog fra helsehuset kommer annenhver måned. Brukerne avgjør selv tema for psykologaften. De
kan komme med spørsmål og vi har debatt rundt gitt tema.

Bakgården har en leder i 100% stilling, en assistent i 30% stilling samt en volontør i 50% stilling.
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Driftsåret 2016
Resultatmål
Tilbud klubb

Tiltak

Vi skal ha atraktive
breddetilbud gjennom Valentines)Party
aktiviteter for alle
Halloween)Party
innen målgruppen

Ansvarlig

Tidsplan

Maria

Utekonsert
LAN
BackEtoEschoolEparty
Delta)på)UKM
Div)andre)arrangementer

Maria
Maria
Maria/Trond)
Ivan
Maria/Trond)
Ivan
Maria
Maria/Trond)
Ivan
Maria
Maria
Alle
Maria

Ha)tett)dialog)med)
innvandrerorganisasjoner

Tove

Div.)workshops

Konserter)på)kafescenen
Konserter)i)discoen
Grønnland)Media)Efilmproduksjon

Kontinuerlig
4)ganger)i)halvåret
2)ganger)i)halvåret
Kontinuerlig
Juni
August
Februar

Tibud Bydelshuset:
Vi skal ha atraktive
tilbud gjennom
aktiviteter for alle
brukere

Ha tett dialog med teater Kreane
utleie av lokalene
Følge opp booking-databasen
hjelpe i gang nye grupper
Skape et godt samarbeid med husets faste
og sporadiske brukere
Delta på møter i bydelsutvalget
Saksbehandle bydelsutvalgsmidlene

Sende)ut)tilsagnsbrev
Følge)opp)fritidskontaktene
Ukentlige)informasjonsmøter)om)bygget
gjennomføre)5)teaterforestillinger)i)
barnehagene)i)bydelen
prøve)å)få)kjøpt)inn)nye)stoler

Tove
Tove
Tove
Tove
Tove
Tove
Tove
Tove
Tove
tove
tove
tove

Hovedmålet)i)2016)blir)og)drifte)bydelshuset)
med)45000)brukere)for)et)nullbudsjett
tove

Resultatmål
Samarbeid: Klubb/
Bydelshus

Tiltak

Ansvarlig

Tidsplan

Vi skal bidra til et
godt tverrfaglig
samarbeid med
aktører som har

Holde)kontakt)med)de)frivillige)
organisasjonene
betydning for barn og Deltar)på)utvidet)
unges utvikling.
ressursteam/ungdomsforum
Arbeide aktivt for å
videreutvikle
samarbeid med
skolen®

brukermedvikning.
Gjennom
klubbstyre/
prosjektarbeid og
samtaler.

Resultatmål

Maria

Kontinuerlig
Et)par)ganger)i)
halvåret

Delta)på)bydelsultvalgsmøtene

Tove

Samarbeid)og)dialog)med)bydelsutvalget
Samarbeid)med)barnehagene)
Jevnlig)kontakt)med)miljøarbeidere)på)
Ullandhaug)skole
Samarbeid)med)uteseksjonen)og)andre)
aktuelle)aktører
samarbeid)med)rockcomp
Samarbeid)med)Kannik)ungdomsEskole)og)
Kristianslyst)skole)
tett)samarbeid)med)Ullandhaug)skole

Tove
Tove)

Kontinuerlig
Kontinuerlig

Maria

Kontinuerlig

Maria
Maria/Tove

Kontinuerlig
Kontinuerlig

Maria
Maria

kontinuerlig
kontinuerlig

Ansvarlig

Tidsplan

Resultatmål
Brukermedvirking:
Klubb/ Bydelshus
Vi skal utvikle gode
modeller for
for
ungdomsdeltakelse
og

Tove/Maria

Tiltak

Ha)tett)samarbeid)med)elevrådet)på)
Ullandhaug)skole

Maria

Ha)2)allmøter

Maria
Maria)og)
Tove

Ha)tett)samarbeid)med)rockcomp

januar,)september

Oppfordre)til)sjølstyrte)ungdomsaktiviteter)
(LAN,)9.klassefest)
Maria
Stille)ofte)opp)på)skolen)og)snakke)med)
ungdommene
Maria

Tiltak

Ansvarlig

Tidsplan

HMS:
Bydelshus

Tilsyn)med)bygget

Alle

Ha oppdaterte planer/
dokumenter/ for
Vedlikehold utstyr og inventar
sin virksomheten.
Lage planer
Innhold i prosedyrer
skal være tema
på alle personalmøter
på husene
Ha faste personalmøter
Gjennomgå brannrutiner ved utleie og på
personalmøtene
Klubb
Ha oppdaterte planer/
dokumenter/ for
Følge opp klubbarbeiderpermen
sin virksomheten.
Innhold i prosedyrer
skal være tema

Maria, Tove,
T.I.
Tove, Maria

Maria
Tove

Maria

på alle personalmøter
på husene

Resultatmål
Volentører + Klubb/
Bydelshus
Vi skal bygge videre
på mulighetene
som ligger i EUprogrammet
Aktiv Ungdom

Resultatmål
Aviser- IT- RollupsStands- med mer
Klubb/ Bydelshus
Vi skal markedsføre
våre
aktiviteter

Tiltak

ha)volontør)og)følge)denne)opp

Tiltak

Ansvarlig

Maria)og)
Tove

Ansvarlig

Oppdatert)nettside
Plakater

Alle
Maria,)TI

Dele)ut)flyers)på)skolene
Sosiale)medier)som)Facebook)og)instagram,)
snapchat
Dialog)med)brukere

Maria,)TI
Maria,)
volontør
Alle

InformasjonsEstand)i)skolens)kantine)
RA)og)SA
Fritidsklubbens)dag
Delta)på)infotorget)for)frivillige)
organisasjoner

Tidsplan

Tidsplan

Maria,TI og
volontør

Alle
Maria,)Trond)
Ivan
april
Tove

september

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

Tiltak

Ansvarlig
Alle

Utvidet)tilbud)i)vinterferien)og)høsteferien

Maria

Ha ansvaret for ansettelser i Ferieklubb

Tove

Være)vert)under)Ferieklubb)på)bydelshuset Maria

Tidsplan

Gausel Bydelshus
Hovedmål

Kvalitestssikring
av fritidstiltak

Årsplan Gausel bydelsteam 2017

Kolonne1
Resultatmål
Tilbud klubb
Vi skal ha atraktive breddetilbud gjennom
aktiviteter for alle innen målgruppen

Hovedmål
Nettverksbygging
ekstern/ internt

Hovedmål
Kvalitestssikring
av fritidstiltak

Tidsplan

Kolonne4
Gjennomført

vår 2017
vår 2017

Irene
Irene
Irene
Irene
Irene

høst 2017
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig

Aktivitetsdagen i september
Saksbehandling og sluttføre tilskudd Hinna BU
Sikre at faste aktører får god service
Sikre at sporadiske aktører får god service
Rutiner i forhold til fakturautsendelse til våre brukere

Elsie
Elsie
Elsie
Elsie
Elsie
Elsie
Elsie
Elsie
Elsie
Elsie
Elsie
Elsie

kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig
sporadisk
planlegging fra januar
2 ganger pr år
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig

Starte arbeidet med å lage bydelsguide for Hinna Bydel
Delta i skolekantine

Elsie
Elsie

oppstart februar 2017
hele året

Resultatmål
Samarbeid: Klubb/ Bydelshus
Vi skal bidra til et godt tverrfaglig
samarbeid med aktører som har
betydning for barn og unges utvikling.
Arbeide aktivt for å videreutvikle
samarbeid med skolen®

Tiltak
Samarbeid skole
Nettverksbygging frivillige org
Utvidet ressursforum
Samarbeid dialogmøter med Bydelsutvalg
Samarbeidsmøter kirke
Samarbeidsmøte med barnehage
Dialog lærere sosiallærere enkeltelever og grupper
Være med i styret for Frivilligsentralen
delta på foreldremøter på ungdomstrinnet

Ansvarlig
Irene og Elsie
Elsie
Irene
elsie
Elsie
Elsie
Irene
Elsie
Irene

Tidsplan
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig
sporadisk
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig

Gjennomført

Resultatmål
Brukermedvirking: Klubb/ Bydelshus
Vi skal utvikle gode modeller for
for ungdomsdeltakelse og

Tiltak
Klubbstyre i Step In
Dialog med elevrådet
Dialog med enkelt ungdom og grupper

Ansvarlig
Irene
Irene
Irene

Tidsplan
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig

Gjennomført

Tibud Bydelshuset:
Vi skal ha atraktive tilbud gjennom
aktiviteter for alle brukere

neonparty januar - oscarparty februar - black and whiteparty mars 7 klassefest april - japansk aften mai - palmesus juni
ballongparty august - neonparty 2 september - halloween oktober - casino
november - nissefest desember - julekalednder desember
Videreutvikle Step In
Step In hver tirsdag med Kahoot, bingo, internasjonal mat åpen virksomhet
Juniorklubb tirsdag i partallsuke
Temakveld i partallsuke

Ansvarlig

Kolonne3

Irene
Irene

ungdom

Kvalitestssikring
tilbud på bydelshusene
og utvikle Bydelshusene

Tiltak

Kolonne2

Delta i utvikling av HINNAAvis i redaksjonen
Delta iutvikling av Frivillig Hiina som styrerepresentant
Gjennomføre bookingsystemet på en bra måte
Følge opp fritidskontakter

ungdom

brukermedvikning. Gjennom
klubbstyre/ prosjektarbeid og samtaler.

Hovedmål
Kvalitestssikring
av prosedyre og
kompetanse

Tiltak
Ivareta rosaanalyse
Ivareta HMS
Sikre at aktører som bruker huset får opplæring i brannsikkerhet og rutiner
Årlige brannøvelser
årlig møte Stavanger Eiendom og vaktmester
Dialog vaktmester

Ansvarlig
elsie
elsie
elsie
elsie
elsie

Tidsplan
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig
kontinuerlig

Personalmøter
Sikre at ansatte får opplæring i Hms og generell sikkerhet

irene
irene

kontinuerlig
kontinuerlig

Resultatmål
Volentører + Klubb/ Bydelshus
Vi skal bygge videre på mulighetene
som ligger i EU- programmet
Aktiv Ungdom

Tiltak
volontør i samarbeid med Bakgården

Ansvarlig
Irene

Tidsplan
Kontinuerlig

Resultatmål
Aviser- IT- Rollups- Stands- med mer
Klubb/ Bydelshus
Vi skal markedsføre våre
aktiviteter

Tiltak

Ansvarlig

Tidsplan

elsie
Irene og elsie
Irene
irene og elsie
Irene

kontinerlig
kontinerlig
kontinerlig
kontinerlig
kontinerlig

Ansvarlig

Tidsplan

Elsie og Irene
Elsie
Elsie

sommer
ultimo februar ferdig
vår

Resultatmål
HMS:
Bydelshus
Ha oppdaterte planer/ dokumenter/ for
sin virksomheten.
Innhold i prosedyrer skal være tema
på alle personalmøter på husene
Klubb
Ha oppdaterte planer/ dokumenter/ for
sin virksomheten.
Innhold i prosedyrer skal være tema
på alle personalmøter på husene

Hovedmål
Nettverksbygging
ekstern/ internt
Spesielle prosjekter
Hovedmål
Synliggjøring/
promotering
av avdeling
øst sitt samlede
tilbud
Hovedmål
Kvalitestssikring
av ferietilbud
ungdom
Spesielle prosjekter

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

Synliggjøring i Bydelsavis
Sosiale medier: Facebook etc
ung til ung formidling
dialog lærere
dialog ungdom midtime
Tiltak

vertskapsrolle i Ferieklubbene
programoppsett Ferieklubbene
lage transportplan for Ferieklubbene

Gjennomført

Gjennomført
ja

Gjennomført

Gjennomført

Storhaug Bydelshus
Hovedmål

Kvalitestssikring
av fritidstiltak
ungdom

Kvalitestssikring

Driftsåret 2017
Resultatmål

Tilbud klubb
Vi skal ha atraktive breddetilbud gjennom
aktiviteter for alle innen målgruppen

Tibud Bydelshuset:
Vi skal ha attraktive tilbud gjennom

Tiltak

Ansvarlig

Tidsplan

Faste åpningstider på Kyviksmarka
Tegnemandag; fra 7. klasse
Ferietilbud for ungdom
Oppdatere årsplan
Faste ungdommer som er med å planlegger klubbkveldene
Aktiv bruk av facebook og instagram for å vite hva ungdommene er opptatt av
Oppdaterte nettsider og deltakelse på sosiale medier
Arrangere 8. 9. og 10. klassefester
Skrive gode søknader, sammen med ungdom, til tilskuddsmidler, fri fond etc.
Fremme inkluderende ungdomsarbeid i samarbeid med Johannes læringssenter.
Julearrangement for ungdom
Være praksissted for studenter på UiS
Samarbeide om aktiviteter i samarbeid med Uteseksjonen
Rusfrie helgetilbud annen hver fredag

Zeynep
Zeynep
Zeynep
Zeynep/Gerd
Zeynep
Zeynep
Zeynep
Zeynep
Zeynep
Zeynep
Zeynep
Zeynep
Zeynep
Zeynep

Hver mandag og onsdag og
annenhver fredag
mandag
Vinter-, sommer- og høstferie
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Etter nyttår + skolestart
innen søknadsfristene
kontinuerlig
Desember
januar-juni
Når det passer
Annenhver fredag

Tilrettelegging for juleverksted/juletrefester/julemarked

Gerd

november/desember

Videreutvikle kontaktnettet med lag, organisasjoner m.m
og jobbe med samarbeidsprosjekter.
Være fødselshjelper for nye grupper og følge opp og hjelpe disse
Tilrettelegge for åpne folkemøter/ hastesaker
Gjennomføre eller legge til rette for Kunstutstillinger/ Barneutstillinger/o.l.
Tett kontakt/tilrettelegging med utenlandske grupper som
bruker huset og har egne ungdoms og barnegrupper.
Oppdatere årsplan
Årlig brukermøte med de faste brukerne.
Tilrettelegge for Teaterforestillinger, fortellerstunder, div arrangementer

Gerd/Zeynep

Kontinuerlig

Gerd
Gerd
Gerd
Gerd

Kontinuerlig

Gerd/Zeynep
Gerd
Gerd

Lage kalenderoppsettet for husets faste brukergrupper
Spesielt planlagtt for 2017: seks eventyrcafeer. Halloweenshow, Tyrkisk messe

Gerd
Gerd

Kontinuerlig
April hvert år
Hele året
Mai/juni (på plass før
sommeren)
igjennom året

Ansvarlig

Tidsplan

Zeynep
Zeynep
Zeynep
Zeynep
Zeynep/Gerd
Zeynep/Gerd
Zeynep/Gerd
Zeynep/Gerd
Gerd
Zeynep
Zeynep
Gerd

August - skolestart
2 ganger i året
min. 2 ganger i året
Årlig
Hvis det passer
2 ganger i året
Januar-Mars
Kontinuerlig
Hele året.(søkn vår og høst)
Første torsdag i mnd
Kontinuerlig
Hele året.

Ansvarlig

Tidsplan

aktiviteter for alle brukere
tilbud på bydelshusene
og utvikle Bydelshusene

Hovedmål
Nettverksbygging
ekstern/ internt

Hovedmål

Resultatmål
Samarbeid: Klubb/ Bydelshus
Vi skal bidra til et godt tverrfaglig
samarbeid med aktører som har
betydning for barn og unges utvikling.
Arbeide aktivt for å videreutvikle
samarbeid med skolen®

Resultatmål

Tiltak
Informere om tilbud på foreldremøter
Delta i utvidet ressursteam
Delta på FAU møter på St. Svithun
Elevråd - delta på infomøte
Aktiv medvirkning på div. bydelsdager
"Alt for barna" med alle møter med mer (Tou scene)
Jobbe med UKM - engasjere ungdommer til å melde seg på
Pleie samarbeidspartnere
Støtte opp om gode tiltak, spesielt rettet mot barn og unge - tilskuddsmidler
Delta på samarbeidsmøter med miljøarbeiderne på St.Svithun
Jevnlige samtaler med Uteseksjonen med ansvar for St. Svithun
Tilrettelegge for nye faste brukergrupper fra bydelen og sporadiske enkelt arr.
Tiltak

Kontinuerlig
Hele året

Kvalitestssikring
av fritidstiltak
ungdom

Hovedmål
Kvalitestssikring
av prosedyre og
kompetanse

Brukermedvirking: Klubb/ Bydelshus
Vi skal utvikle gode modeller for
for ungdomsdeltakelse og
brukermedvikning. Gjennom
klubbstyre/ prosjektarbeid og samtaler.

Resultatmål
HMS:
Bydelshus
Ha oppdaterte planer/ dokumenter/ for
sin virksomheten.
Innhold i prosedyrer skal være tema
på alle personalmøter på husene
Klubb
Ha oppdaterte planer/ dokumenter/ for
sin virksomheten.
Innhold i prosedyrer skal være tema
på alle personalmøter på husene

Hovedmål
Nettverksbygging
ekstern/ internt
Spesielle prosjekter

Hovedmål
Synliggjøring/
promotering
av avdeling

Resultatmål
Volentører + Klubb/ Bydelshus
Vi skal bygge videre på mulighetene
som ligger i EU- programmet
Aktiv Ungdom

Resultatmål
Aviser- IT- Rollups- Stands- med mer
Klubb/ Bydelshus
Vi skal markedsføre våre
aktiviteter

Være aktiv og tilstede på sosiale medier (Instagram, facebook)
Snakke med, lytte og utfordre ungdommer i bydelen til å skape nye ideer
Søke frifond sammen med ungdommene
Sette sammen en "arrangementsgruppe/klubbstyre" av ungdommer
Hjelpe til med igangsetting av grupper ungdom som vil drive seg selv og tilby lokale
Tett kontakt med utenlandske ungdomsgrupper som bruker huset og har egne tiltak
Se på muligheten for å få til en brukerundersøkelse med ungdommene
Opprette klubbstyre

Zeynep/Gerd
Zeynep
Zeynep
Zeynep
Gerd
Gerd
Zeynep
Zeynep

Kontinuerlig
Kontinuerlig
Innen september
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kontinuerlig
I løpet av mai måned
etter skolestart årlig

Ansvarlig

Tidsplan

Følge opp brannbok
Årsbefaring av huset med mellomleder og stvg eiendom til stede
Delta på avdelingsmøter og andre essensielle møter
Ha klare retningslinjer for hvordan vi håndterer ulike situasjoner - alle skal ha samme
kunnskap og handle på lik måte.
Melde inn avvik og ha tett kontakt med vaktmester etc
Brannøvelse m påfølgende rapport

Gerd
Gerd
Gerd/Zeynep

Månedlig
vanligvis Mars/april
Kontinuerlig, men turnus?

Gerd
Gerd
Gerd

Kontinuerlig
Kontinuerlig
årlig (evnt to g pr år)

Personalmøter hver måned
Oppdaterte og signerte taushetserklæringer på samtlige deltidsarbeidere
Informere om og holde deltidsansatte orientert om HMS tiltak og prosedyrer
Oppdaterte og signerte arbeidsavtaler
Se på muligheter for å delta på fagstigen
Ha klare retningslinjer for hvordan vi håndterer ulike situasjoner - alle skal ha samme
kunnskap og handle på lik måte.

Zeynep
Zeynep
Zeynep
Zeynep
Zeynep

Hver måned utenom juli
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Om det passer

Zeynep

Kontinuerlig

Ansvarlig

Tidsplan

Promotere Aktiv Ungdom-programmet med hovedvekt på EVS
Hjelpe ungdommer som vil reise ut som volontør i søknadsprosessen
Være godt vertskap for volontør fra et europeisk land
Kompetanseheving gjennom Aktiv Ungdom-seminarer
Vurdere muligheter for å ta i bruk andre prosjekter innen programmet
Midjord bydelshus har ingen volontører 2017, men låner dem til div arr etter avtale

Zeynep
Zeynep
Zeynep
Zeynep
Zeynep
Gerd

Kontinuerlig
Kontinuerlig
Når det trengs
april, juni
Når det passer
Ved behov

Tiltak
Ung i stavanger- nettsidene
Storhaug bydelsavis
Markedsføre og rekruttere til UKM lokalt (på skole m.m)
Plakater og flyers på skolen ved arrangement
Plakater m.m på butikker, Tou scene etc.

Ansvarlig
Zeynep/Gerd
Zeynep/Gerd
Zeynep/Gerd
Zeynep
Zeynep/Gerd

Tidsplan
Kontinuerlig
Kontinuerlig
Januar-mars
Kontinuerlig
Kontinuerlig

Tiltak

Tiltak

øst sitt samlede
tilbud
Hovedmål
Kvalitestssikring
av ferietilbud
ungdom
Spesielle prosjekter

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

Kontakte presse ved spesielle større arrangementer
Markedsføre aktiviteter via sosiale medier

Zeynep/Gerd
Zeynep

Delta på Stands i sentrum - Arneageren

Zeynep/Gerd
Ansvarlig

Kontinuerlig
Kontinuerlig
April - fritidsklubbenes dag og
frivilligtorget (august)
Tidsplan

Arrangere aktiviteter for barn og ungdom i ferier
Jobbe med og i FFF

Zeynep/Gerd
Zeynep/Gerd

Div skoleferier
Sommer

Være med å utvikle nye tilbud
Tilby huset som base for ferieklubb og tilrettelegge etter behov

Zeynep/Gerd
Gerd/Zeynep

Frem til oppstart. I gruppe
Frem til oppstart etter avt

Tilby huset som lokale for samlingsmøte i FFF

Gerd/Zeynep

Juni Etter avtale

Tiltak

Gjennomført

Øyahuset Bydelshus
Hovedmål

Kvalitestssikring
av fritidstiltak
ungdom

Kvalitestssikring
tilbud på bydelshusene
og utvikle Bydelshusene

Hovedmål
Nettverksbygging
ekstern/ internt

Driftsåret 2017
Resultatmål

Tilbud klubb
Vi skal ha atraktive breddetilbud gjennom
aktiviteter for alle innen målgruppen

Tibud Bydelshuset:
Vi skal ha attraktive tilbud gjennom
aktiviteter for alle brukere

Resultatmål
Samarbeid: Klubb/ Bydelshus
Vi skal bidra til et godt tverrfaglig
samarbeid med aktører som har
betydning for barn og unges utvikling.
Arbeide aktivt for å videreutvikle
samarbeid med skolen®

Volentøre/ Aktiv Ungdom

Tiltak

Ansvarlig

Tidsplan

Åpen Fritidsklubb

Eirik

3g pr uke innkl helg

Bandøvinger
Jobbe systematisk med bandutvikling, instrumentopplæring,
låtskriving, tekstskriving

Eirik
Eirik
Eirik

Hver dag

Studioinnspilling - intern
Øyarock
Åpen Scene

Eirik
Eirik

Fortløpende
April
1g per år

Hundvågdagen

Eirik

Juni

Konserter

Eirik

2 per år

Holde bokutlået ryddig og tiltalende

Jorunn, Elena

Hundvågdagen

Elena

Juni

Legge til rette for kunstutstillinger og andre typer arrangementer
Henge opp ukeplan som viser ukas aktiviteter

Jorunn
Jorunn

Fortløpende

Hjelpe i gang nye grupper og aktiviteter

Jorunn

Fortløpende

Videreutvikle kontaktnettet med lag og organisasjoner

Jorunn

Fortløpende

Forestillinger for barnehagene
Skape godt samarbeid mellom brukerene
Holde bydelshuset i orden

Jorunn
Jorunn
Eirik, Elena, Jorunn

Delta i "utvidet ressursteam"

Tiltak

Ansvarlig
Eirik

Tidsplan
3g pr år

Samarbeid ang Hundvågdagen

Jorunn, Elena

Støtte opp om gode tiltak for barn og unge i
forbindelse med anbefalinger av tilskuddsmidler
Saksbehandling og utbetaling av tilskudd

Jorunn

God oppfølging av Fritidskontaktene

Jorunn

Oppfølging/ tilrettelegging/ søknadshjelp/ oppmuntring til
organisasjoner som drives av ungdom.

Jorunn

Fortløpende

Aktiv informasjon om tilskuddsordningene.
Samarbeid og dialog med bydelsutvalget

Jorunn
Jorunn

Fortløpende

Fortløpende

Jorunn

Spesielle prosjekter

Hovedmål
Nettverksbygging
ekstern/ internt
Spesielle prosjekter
Hovedmål
Kvalitestssikring
av fritidstiltak

Resultatmål
Volentører + Klubb/ Bydelshus
Vi skal bygge videre på mulighetene
som ligger i EU- programmet
Aktiv Ungdom
Resultatmål
Brukermedvirking: Klubb/ Bydelshus
Vi skal utvikle gode modeller for
for ungdomsdeltakelse og
brukermedvikning. Gjennom aktiviteter/
klubbstyre/ prosjektarbeid/ samtaler og
allmøter

Delta på bydelsutvalgsmøter
God kontakt med frivillige organisasjoner
Tilrettelegge for nye faste grupper og sporadiske enkeltarrangementer

Jorunn
Jorunn
Jorunn

OTUS -bl a presentasjon av organisasjonen i forbindelse med
overgang barne- til ungdomsskole.

Eirik

Samarbeid om enkelt elever

Eirik

Tiltak
Fortsatt motta voluntør og utnytte deres ressurser.

Ansvarlig
Eirik, Jorunn

Delta på " Voluntørkurs i regi av Aktiv Ungdom.

Eirik

Tiltak

Kvalitestssikring
av prosedyre og
kompetanse

Hovedmål
Synliggjøring/
promotering
av bydelshuset

Tidsplan
Fortløpende

Ansvarlig

Tidsplan

Være aktivt tilstede på sosiale medier

Eirik/Jorunn

Fortløpende

Snakke med ungdom om deres ideer og ønsker og prøve det ut
Oppmuntre og støtte driftige ungdommer

Eirik
Eirik

Fortløpende
Fortløpende

Hjelpe i gang selvstyrte ungdomsgrupper og tilby dem lokaler

Jorunn,Eirik

Fortløpende

Ungdomsstyrte band aktiviteter.

Eirik

Fortløpende

Eirik
Ansvarlig

Fortløpende
Tidsplan

Oppdatert Brannbok

Jorunn

Fortløpende

Årsbefaring med Stavanger Eiendom

Jorunn

Brannsyn med Brannvesenet.

Jorunn

Klubb
Ha oppdaterte planer/ dokumenter/ for

Oppdatert Prosedyreperm

Eirik

Fortløpende

sin virksomheten.
Innhold i prosedyrer skal være tema
på alle personalmøter på husene

Brannøvelser

Eirik, Jorunn

2g pr år

Ansvarlig

Tidsplan

Ungomsstyrt studioopptak
Hovedmål

Juni

Resultatmål
HMS:
Bydelshus
Ha oppdaterte planer/ dokumenter/ for
sin virksomheten.
Innhold i prosedyrer skal være tema
på alle personalmøter på husene

Resultatmål
Aviser- IT- Rollups- Stands- med mer
Klubb/ Bydelshus
Vi skal markedsføre våre
aktiviteter

Tiltak

Tiltak
Bruke rollup aktivt

Jorunn

Oppdatert Nettside
Plakater
Flyers
Facebook
Instagram
Bydelsavisen, RA, SA

Eirik, Jorunn
Eirik, Jorunn, Elena
Eirik
Eirik, Jorunn, Elena
Eirik, Jorunn, Elena

Fortløpende
Fortløpende

Hovedmål
Kvalitestssikring
av ferietilbud
ungdom
Spesielle prosjekter

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

Dialog med brukerene
Fritidsklubbenes dag
Frivillighets torget

Jorunn, Elena
Eirik
Jorunn, Elena

April
September

Skolen bl a informere i klassene

Eirik

Høst

Ansvarlig
Eirik

Tidsplan

Skitur i vinterferien

Åpen klubb i høst og vinterferien

Eirik

Vertskap i ferieklubb

Eirik

Tiltak

2 uker i sommerferien

