FRITID VEST – ÅRSPLAN 2017
OVERORDNET MÅL
Tilrettelegge for attraktive, tilgjengelige, trygge og inkluderende møteplasser uten barriere for
deltakelse

MÅLGRUPPER
Bydelshus:

Hele befolkningen i bydelene Kvernevik, Madla,
Tasta og Tjensvoll

Junior- og ungdomsklubb:

Barn i alderen 10-13 år og unge i alderen 13-18
år i bydelene Kvernevik, Madla, Tasta og
Tjensvoll

Rammer
Bydelshus og fritidsklubb:
4 bydelshus, 1 fritidssenter og 1 låve

Ti 100% stillinger/fritidsledere inkludert
avdelingsleder, samt seksten 20%
stillinger/assistenter

3 fritidsklubber/3 juniortilbud, bydekkende
tilrettelagt tilbud til personer med
utviklingshemming, bydekkende musikktjeneste
Rockcomp til ungdom, sommerferietilbud til
barn Fiks Ferigge Ferie og vertskap for
Europeisk ungdomsutveksling,
volontørtjeneste, med 4 unge fra Europa

BYDELSHUS
Mål
Bidra til et godt oppvekst- og nærmiljø hvor alle beboere i bydelen får tilgang til aktiviteter,
opplevelser og tjenester som utvikler og beriker gjennom aktiv deltakelse
Delmål/tjenestetilbud

Tiltak

Utleie lokaler på dag- og kveldstid, samt helger i
46 – 52 uker pr år

-
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Utleie foregår gjennom
bookingdatabase, se
www.ungistavanger.no til faste
leietakere og sporadiske brukere som
virksomheter, frivillige organisasjoner
og lag samt private arrangement i tråd
med Reglement for leie av rom i
bydelshus

Ivareta sikker drift og forvaltning av utstyr,
møbler og bygningsmassen med uteområder
for de bydelshus dette gjelder

Tilrettelegge for et godt samarbeid med det
frivillige organisasjonsliv, samt
frivilligsentralene i bydelen
Kompetente fritidsledere arbeider med
utgangspunkt i enkeltindividers sine og frivillige
organisasjoner sine interesser, forutsetninger
og utviklingsmuligheter

Planlegging av nye lokaler til Kvernevik
bydelshus

-

Bistå bydelsutvalget som vedtar
disposisjonsplan for bruk av
bydelshuset i tråd med reglementet

-

Vedlikehold av kjøkken, rom, møbler og
utstyr samt innkjøp av varer og
tjenester

-

Vise leietaker romfunksjoner, orientere
om rutiner for ROS, HMS og brannvern,
utlevere nøkkel og lage avtale til
leietaker og med aktuelle
samarbeidsparter

-

Tilrettelegge for rus- og tobakksfrie
møteplasser

-

Sekretærfunksjon for
bydelsutvalgsmidlene

-

Fritidsleder på Madla bydelshus sitter i
styret for Eiganes Tasta frivilligsentral

-

Bistå med forslag til aktiviteter og være
aktuelle samarbeidsparter ved
arrangement og informere om
muligheter til gratis lån av utstyr

-

Bistå med hvor det kan søkes om støtte
til arrangement

-

Initiere, koordinere og gjennomføre
bydelsdager, festivaler og
kulturarrangement på tvers av
generasjonene i samarbeid med det
frivillige organisasjonsliv og
profesjonelle aktører

-

Sikre at kompetanse om bydelshusdrift
og premissene for dette ivaretas i
planperioden

-

Opprettholde forsvarlig tjenestetilbud
og god drift av nåværende bydelshus og
fritidssenter i plan- og byggeperioden

Mål
Videreutvikle brukermedvirkning og medbestemmelse i tjenestetilbudet
Delmål/tjenestetilbud
Tiltak
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Tilrettelegge for deltakelse, medvirkning,
kvalifisering og inkludering

Samarbeide med aktuelle oppvekstaktører,
frivilligsentralene i kommunen, frivillige
organisasjoner og lag, samt aktuelle offentlige
etater

-

Følge opp og gi opplæring i det å delta i
og påvirke beslutningsprosesser for
enkeltindivid og grupper gjennom
prosjekt, arrangement og tilbud i
bydelshusene

-

Invitere til åpne møter, legge til rette for
referansegrupper og invitere til åpne
prosesser for deltakelse

-

Delta på det årlige Frivillighetstorget
arrangementet, Sølvberget kulturhus og
aktuelle arrangement i bydelen

-

Bistå og tilrettelegge for samarbeid med
frivillige enkeltindivider og grupper som
Natteravner, FAU, frivilligsentraler, m.fl.

-

Arrangere ulike
kulturarrangement/bydelsarrangement
og minimum to åpne forestillinger for
barn

Mål
Synliggjøre og promotere fritids- og kulturtilbudene i bydelen
Delmål/tjenestetilbud
Tiltak
Videreutvikle omdømmebygging

-

Sikre oppdatert informasjon om
bydelshusenes tilbud og muligheter på
egne nettsider, i media og i sosiale
medier, i trykksaker, promoteringsarrangement/stands og i tverrfaglige
fora

-

Gi innspill ved rullering av kommune- og
strategiplaner og annet overordnet
styringsverktøy som angår
bydelshusene

-

Være tilgjengelige og imøtekommende
og gi god service til brukere og nettverk
i bydelene

-

Videreutvikle samarbeidet med
interkulturelle frivillige lag og
organisasjoner

Synliggjøre og promotere bydelshusenes tilbud
Sikre god service og tilgjengelighet

Tilrettelegge informasjon der andre språk enn
norsk etterspørres
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Mål
Rekruttere og ansette fritidskontakt til personer med behov for ledsager i faste fritids- og kulturtilbud
inntil 4 timer p/uke
Delmål/tjenestetilbud
Tiltak
Følge opp oppdrag fra det lokale helse- og
sosialkontoret om bestilling av fritidskontakt til
bruker bosatt i bydelen

-

Fritidsleder rekrutterer og ansetter
fritidskontakt i tråd med Prosedyre for
fritidskontakttjenesten (anbefaling, ikke
enkeltvedtak)

Oppsummerte utfordringer/innsatsområder


Opprettholde forsvarlig tjenestetilbud og trygg drift av bydelshus og fritidssenter i
Sunde/Kvernevik i plan- og byggeperioden. Sikre at økonomiske rammer tilknyttet det nye
bydelshuset inkluderes i HØP



Sikre samsvar mellom potensiale og krav om inntjening på bydelshusene



Sikre samsvar mellom behov, bemanning og aktivitet på bydelshusene



Sikre gode rutiner for HMS og ROS ved utleie



Informasjon på andre språk enn norsk etterspørres



Kommune- og bydelsovergripende organisasjoner uten lokal tilhørighet etterspør store
lokaler med storkjøkken



Gi innspill til politisk sak om fritidskontakttjenesten

FRITIDSKLUBB: BARNE- OG UNGDOMSTILBUD I BYDELEN
Mål
Fritidsklubben skal være en møteplass for å ha det kjekt, treffe venner og være et godt værested for
all ungdom mellom 13-18 år i bydelen
Delmål/tjenestetilbud
Tiltak
Fritidsklubben skal være tilgjengelig for alle
unge i bydelen i snitt 2,5 kveld pr. uke og 2
ettermiddager pr. uke
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-

Medlemskap og inngang er
gratis/rimelig ved konserter og
arrangement

-

Er rus- og tobakksfrie

-

Tilbyr kafe, matlaging, quiz, turneringer,
turer med/uten overnatting og ulike
aktiviteter i samarbeid med og etter
initiativ fra ungdommene

Alle bydeler skal tilby helgetilbud med og for
ungdom annenhver fredag i vår- og
høstsemesteret

-

Tilrettelegge for temafester,
arrangement/events, konserter, UKM
(Ung Kultur Møtes),
kulturarrangementet Fritidsklubbens
dag, m.m. i samarbeid med
ungdommene/klubbstyret og andre
samarbeidsparter. Disse er ofte knyttet
til markering av skoleferier/-start med
temafester som Halloween, LAN,
skumparty, m.m.

Tilrettelegge for uformell og formell læring

-

Tilby åpne lokaler for band,
dansegrupper og andre som trenger
lokaler til arbeid egne kulturuttrykk

-

Tilby kurs og workshops gjennom
kvalifiserende tiltak

-

Drive holdningsskapende arbeid,
veilede, støtte og være kompetente
voksne

-

Drive miljøarbeid og arbeide
sosialpedagogisk. Hjelpe ungdom til å
forstå og løse konflikter og initiere
samtalegrupper ved behov

-

Ukentlig Middtimetilbud på Gosen skole
ved fritidslederne på Madla bydelshus
og Superonsdag arrangementet på
Kvernevik fritidssenter for hele
Smiodden skole 2-3 ganger pr år ved
fritidslederne

-

Tilrettelegge for gode møteplasser for å
treffe og få nye venner uavhengig av
ferdigheter og bakgrunn

Tilby universelle fritids- og kulturtilbud og
være et værested som ikke krever spesielle
ferdigheter for å delta

Mål
Juniorklubben skal være en møteplass for å ha det kjekt, treffe venner og være et godt værested for
alle unge mellom 10 – 13 år i bydelen
Delmål/tjenestetilbud
Tiltak
Juniorklubben skal være åpen en ettermiddag i
uken
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-

Medlemskap og inngang er gratis

-

Tilby kafe, matlaging, quiz, gjøre lekser
og aktiviteter i samarbeid med og etter
initiativ fra de unge

Tilby universelle fritids- og kulturtilbud og
være et værested som ikke krever spesielle
ferdigheter for å delta

-

Tilrettelegge for møteplass for å treffe
og få nye venner uavhengig av
ferdigheter og bakgrunn

Mål
Synliggjøre og promotere barne- og ungdomstilbudene i bydelen
Delmål/tjenestetilbud

Tiltak

Fritidsklubben skal informere alle barn, unge og
foreldre i bydelen om klubbens muligheter og
aktiviteter gjennom nærmiljøet og skolen

Videreutvikle omdømmebygging

-

Videreutvikle samarbeidet med skoler i
bydelen; elevråd, miljøarbeider/ rektor,
besøk i klasserom, delta i foreldremøter
og foreldresamarbeid

-

Invitere barn, unge og foresatte samt
samarbeidsparter til fritidsklubben

-

Delta i tverrfaglige fora og være en god
ambassadør for tilbudene til
fritidsklubben, jf 4x10 Samordning av
lokale kriminalitetsforebyggende tiltak
(SLT)) skolefolder og Miljøforum
Ullandhaug skole

-

Gi innspill ved rullering av strategiplaner
og annet overordnet styringsverktøy
som angår ungdom, fritid og kultur

-

Bruke sosiale medier og
virksomhetens/skolens nettsider, samt
ajourføre egne foldere/
informasjonsmateriell

-

Tipse media om våre tilbud og
produsere saker til media

Synliggjøre og promotere barne- og
ungdomstilbudene

Oppsummerte utfordringer/innsatsområder


Sikre samsvar mellom behov, bemanning og aktivitet innenfor de økonomiske rammene i
barne- og ungdomsarbeidet



Sikre gode rutiner for HMS og ROS i alle tilbudene til barn og unge



Oppdatere og være aktive i sosiale medier i samarbeid med målgruppen



Økt mobilitet: Ungdom reiser på tvers av bydeler og kommunegrenser til de tilbud de ønsker
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Europeisk ungdomsutveksling: 4 volontører fra ulike land i Europa arbeider frivillig i Fritid i
bydelene og Metropolis gjennom Erasmus+/Aktiv Ungdom i Bufdir i 12 måneder, se eget
avsnitt her.



Planlegge og gjennomføre Fiks Ferigge Ferie sommerferietilbud til barn og unge i hele skolens
sommerferie (7 uker) i tråd med vedtatte politiske føringer og økonomiske rammer.
Sikre rekruttering av barn som kvalifiserer til fribillett i et tverrfaglig samarbeid.

TILRETTELAGTE FRITIDS- OG KULTURTILBUD TIL BARN OG UNGE
Mål
Sikre at utsatte barn og unge deltar i og inkluderes i fritids- og kulturtilbud
Delmål/tjenestetilbud
Tiltak
Tilby unge i risiko og unge som trenger hjelp
oppfølging og støtte for å stanse
problemutvikling tidligst mulig

-

Videreutvikle god samordning og det
tette samarbeidet internt i
virksomheten

-

Videreutvikle god samordning eksternt,
bl.a. gjennom deltakelse i tverrfaglig
samarbeid Miljøforum Ullandhaug skole
og Utvidet ressursteam i tiltaksplan for
Samordning av lokale
kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Initiere tilrettelagte fritids- og kulturtilbud til
unge som opplever fattigdom og dårlige levekår

-

Tilby interessebaserte tilbud og
rekruttere aktuelle deltakere i
målgruppen

To prosjekt initiert gjennom Nasjonal
tilskuddsordning mot barnefattigdom (Bufdir)
forutsatt innvilget i 2017:

-

Videreutvikle Kvernevikfestivalen med
ferie-, fritid- og kulturtilbud for ungdom
i Kvernevik til et helårlig prosjekt med
fokus på økt deltakelse, inkludering og
kvalifisering

-

Øke muligheten til friplasser for barn i
sommerferietilbudet Fiks Ferigge Ferie
(FFF)

UNGDOM OG MEDVIRKNING
Mål
Videreutvikle brukermedvirkning og medbestemmelse i barne- og ungdomstilbud i bydelene
Delmål/tjenestetilbud

Tiltak

Legge til rette for reell innflytelse for å sikre
attraktive tilbud og slik barn og unge selv
ønsker, jf FN’s barnekonvensjon art. 31 –

-
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Aktivitetene skal i størst mulig grad
styres av de unge selv og foregå på

Barnets rett til fritid og deltakelse i
kulturliv/Fritidserklæringen

deres premisser

Gi mulighet til å utvikle brukerdemokrati,
målrettede tilbud og mestring som ikke er
voksenstyrt

-

Legge til rette for ulike grader av
medvirkning av brede grupper med
barn og unge

-

Tilrettelegge for unges deltakelse i
aktiviteter, klubbstyrer, grupper og
prosjekt

-

Ung-til-ung formidling. Unge selv
planlegger, utformer og gjennomfører
det som skal skje i samarbeid med
voksne

-

Nettverk og kultur som metode.
Formell og ikke-formell læring gjennom
personlig og sosial utvikling

FRITIDS- OG KULTURTILBUD TIL PERSONER MED PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING:
BYDEKKENDE TILBUD TIL UNGDOM OG VOKSNE

Mål
Videreutvikle bydekkende fritids- og kulturtilbud med utgangspunkt i deltakernes ønsker og behov
MÅLGRUPPER
Fritids- og kulturtilbud til personer med
Faste tilbud tilrettelegges i lokalene på Tjensvoll
utviklingshemming fra 13 år og oppover
bydelshus, Nytorget 1 og bassenget på Lassa
rehabiliteringssenter, mens sporadiske tilbud
tilrettelegges i andre lokaler/kommuner

Delmål/tjenestetilbud

Tiltak

Friskus ungdomsklubb (13 – 18 år) er åpen en
kveld pr. uke i høst- og vårsemesteret

Torsdagstreffen (voksne fra 18 år) er åpen en
kveld pr. uke i høst- og sommersemesteret
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-

Medlemskap og inngang er
gratis/rimelig

-

Tilby konkurranser som diskotek,
airhockey, bingo, talentkveld, quiz, mat,
turneringer, filmkveld og aktiviteter i
samarbeid med og etter initiativ fra
ungdommene

-

Videreutvikle det nære samarbeidet
med foreldre, ledsagere, Gosen skole og
delta i foreldremøte årlig

-

Tilby trygge og inkluderende aktiviteter
som kafe, konkurranser, dans, spill,
bingo, talentkveld, quiz, turer og
filmkveld

Familiebading for barn under 15 år og deres
familier på lørdager i høst- og
sommersemesteret, Lassa rehabiliteringssenter

Fredagskafeen (voksne uten ledsager over 18
år) annenhver fredagskveld i høst- og
sommersemesteret
Ledsagerbevis for funksjonshemmede

-

Fremme mestring og personlig og sosial
utvikling gjennom brukerstyring og
medbestemmelse, jf. styremøtet

-

Videreutvikle samarbeidet med
bofellesskap

-

Informere om tilbudet til alle skoler som
har tilrettelagt undervisning, og barneog avlastningsboliger

-

Gjennomføre årlig obligatorisk
førstehjelps- og livredningskurs for
ansatte

-

Videreutvikle gode HMS og ROS rutiner
for badevakter

-

Tilby kafe med salg av varm mat,
musikk, ulike aktiviteter og være et
møtested for å treffe og få nye venner

-

Saksbehandle søknader, veilede ved
henvendelser og utstede Ledsagerbevis
i tråd med retningslinjene fra Statens
råd for likestilling av
funksjonshemmede

-

Informere om ordningen på aktuelle
nettsider

-

Informere om tilbudene i aktuelle
tverrfaglige fora, til samarbeidspartene
og til målgruppen

-

Arrangere Vårfest på Tjensvoll
bydelshus

-

Delta i Talentkonkurranse i Sola
kulturhus sammen med Sola,
Randaberg og Sandnes kommune

-

Arrangere Høstfest med invitasjon til
målgruppen i Sola og Randaberg
kommune

- innvilget søknad gir rett til ledsager som deltar
og er med på ulike kulturarrangementer

Synliggjøre og promotere fritids- og
kulturtilbudene
Interkommunalt samarbeid med Sola og
Randaberg kommune om helgearrangement for
voksne

Oppsummerte utfordringer/innsatsområder


Sikre samsvar mellom behov, bemanning og aktivitet.
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Sikre gode rutiner for HMS og ROS i et samarbeid med faste og sporadiske ledsagere
(eksterne samarbeidsparter) og ha særlig fokus på deltakere som kommer alene til tilbudene

ROCKCOMP (ROCK, KOMPETANSE OG NETTVERK): BYDEKKENDE MUSIKKTJENESTE TIL UNGDOM
Mål
Tilby ungdom et mangfold av opplevelser og kompetanse innen ulike kulturuttrykk

MÅLGRUPPER
Rockcomp

Ungdom i alderen 13 - 18 år

RAMMER
Rockcomp har tilhold på Bekkefaret bydelshus
med en 100% stilling og lokale avdelinger på
bydelshusene i Tasta, Hundvåg og Kvernevik
som driftes av fritidsklubbenes fritidsledere
Mediarom og scene drives i samarbeid og i
samlokasjon med fritidsklubben på Bekkefaret
bydelshus

Rockcomp i Bekkefaret drifter to øvingslokaler,
et mediarom/studio, en stor scene og en
kaféscene
Rockcomp har kapasitet til 15 band i ukentlig
øving og 300 publikummere på konserter

Delmål/tjenestetilbud

Tiltak

Musikktjenesten tilbyr øvingslokaler, konserter
og opplæring for ungdom både i musikk og
arrangementsteknikk.

Miljøarbeid
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-

Tilrettelegge for at ungdom kan skape,
oppleve, utvikle og lære kulturuttrykk
gjennom bandopplæring, trygge og
fungerende øvingslokaler og arrangere
konserter selv

-

Tilrettelegge for deltakelse i ulike
arrangement som Ung Kultur Møtes
(UKM), kulturarrangementet
Fritidsklubbens dag i Stavanger sentrum
30.04, Undergrunnfestival, Musikkfest,
akustisk scene Bekkefaret Live, Sommer
i Gresset, Juleball Ullandhaug Skole og
skolekonserter

-

Lære ungdom som ønsker det
kompetanse i å være «crew» ved
Konsert- og arrangement

-

Tilrettelegge for godt samarbeid med
ungdommen, foresatte, skole og andre
oppvekstaktører

-

Introdusere nye deltakere til
kulturmiljøet og stimulere til kjentskap
og samhandling på tvers av bydeler og

uttrykk.

Informere om og promotere tilbudene, og
drifte nettsider og sosiale medier

Veiledning og opplæring

Tilby konserter

Vedlikeholde, drifte og erstatte lyd-, lys- og
musikkutstyr

Tverrfaglig samarbeid
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-

Videreutvikle selvbestemmelse og
brukermedvirkning i aktiviteter som
konserter, egne mål for øving, låtvalg,
etc. Vurdere oppstart av lokalt
«Rockestyre»

-

Koordinere informasjonsflyt til
avdelingene i Rockcomp og promotere
tilbudene

-

Sikre oppdaterte og aktuelle nyheter på
nettsted, lage nyhetsbrev til aktive
ungdommer og aktuelle ansatte
og ha fokus på nye
markedsføringskanaler

-

Utvikle, holde seg oppdatert på og lære
bort effektive måter å bruke SoMe til å
promotere aktivitet og nyheter

-

Videreutvikle spisskompetansen
innenfor drift, opplæring og
arrangement

-

Musikkstudio for mindre prosjekt og
læring. Samarbeid med EVS-volontør

-

4 - 5 lokale konserter i halvåret.

-

Videreføre arbeidet med egen akustisk
scene og låtskrivermiljø. 2-3 konserter i
halvåret

-

Kartlegge mulige nye spillesteder,
tilrettelegg for fortløpende
arrangement og kvalitetsforbedring

-

Følge standard for kvalitet på
utstyr/HMS

-

Helhetlige innkjøp som bringer synergi
og mindre innleie av utstyr

-

Være åpen for samarbeid som gir
fordeler og/eller kunnskap

-

Samarbeid med skoler, Rockcomp
avdelinger og aktuelle organisasjoner

-

Delta i Miljøforum Ullandhaug skole

Oppsummerte utfordringer/innsatsområder


Lage 3-årig utstyrsplan for å innhente vedlikeholdsetterslep og skadet/tapt utstyr



Lage nye utlånsrutiner for å minske skade/slitasje av utstyr



Rekruttering og markedsføring med fokus på utvikling av nye kurs/konsepter



Tettere oppfølging av nystartede band og øke bruken av studio

EUROPEISK UNGDOMSUTVEKSLING (EVS) – VOLONTØRTJENESTE
PROSJEKTSAMARBEID MED ERASMUS+/AKTIV UNGDOM I BUFDIR
OVERORDNET MÅL
Ungdom og fritid er vertskap for fire volontører gjennom Erasmus+ programmet og er
senderorganisasjon for ungdom som vil være volontører i et land i Europa.
Målet med prosjektet er å utvikle nye kunnskaper og ferdigheter med fokus på ikke-formell læring og
styrke ungdoms internasjonale forståelse og toleranse.

MÅLGRUPPER
Volontørtjenesten tilbyr unge i alderen 18-30 år
å jobbe frivillig i 2-12 måneder i et annet land i
Europa eller i EU sine naboland

De fire volontørene fra Spania, Tyskland,
Frankrike og Tsjekkia arbeider frivillig i 12
måneder (2015-16) i tilbudene i Fritid Vest,
Fritid Øst, Frivilligsentralene og Metropolis

RAMMER
Det årlige prosjektet forutsetter innvilget søknad
ved Aktiv Ungdom i Bufdir (Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet), som er nasjonalt kontor for
EVS
http://www.aktivungdom.eu/volontortjeneste/

16 ansatte i Ungdom og fritid er aktivt involvert
i prosjektet (utgjør ¼ årsverk)
Oppfølging, veiledning, tilrettelegging og
koordinering følger Årshjul for EVS i
virksomeheten

Koordineringen av prosjektet i Ungdom og fritid
ivaretas ved leder av Eiganes Tasta frivilligsentral
med avdelingsleder i Fritid vest som ansvarlig

Mål
Øke initiativ og entreprenørskap hos volontører, hos deltakere og i virksomheten
Delmål/tjenestetilbud
Tiltak
Planlegge og gjennomføre flere/nye aktiviteter i
fritidsklubb, på Metropolis og i
frivilligsentralene

-
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Tilrettelegge for planlegging av aktivitet.
Motivere og støtte volontøren i
planleggingsprosessen

Lære norsk og forbedre engelskkunnskaper

-

Oppfordre volontøren til å bruke sine
kunnskaper og kompetanse aktivt inn i
virksomhetens tilbud der det lar seg
gjøre

-

Tilby volontøren norskkurs
Oppfordre og motivere volontøren til å
praktisere norsk/inkludere volontøren i
samtaler

-

Praktisere engelsk med ansatte og
brukere/publikum

-

Være en ressurs for fremmedspråk i
kontakt med deltakere/publikum

Mål
Øke den interkulturelle forståelsen hos volontører, hos deltakere og i virksomheten
Delmål/tjenestetilbud
Tiltak
Volontøren skal forstå og kjenne igjen andre
kulturer

Øke kunnskap om egen og andre kulturer i
møte med volontørene
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-

Ungdom og fritid gir volontøren
innføring i norsk kultur

-

Tilrettelegge for at volontøren skal
kunne delta i det frivillige
organisasjonsliv på fritiden for
integrering og kjennskap til det norske
samfunnet

-

Volontøren bor sammen med
volontører med andre kulturelle
bakgrunner enn sin egen

-

Volontøren deltar på ankomstseminar i
regi av det nasjonale kontoret

-

Volontøren deltar på halvtårsseminar
(evaluering av læring) i regi av det
nasjonale kontoret Aktiv Ungdom og
oppfordres til å skrive log gjennom
prosjektåret for deling av kompetanse

-

Volontørene oppfordres til å planlegge
og gjennomføre kulturaktiviteter i
fritidsklubb som kulturell aften

-

Deltar i FFF sommerferietilbud til barn

-

Veiledning av volontørene ved fritidslederne for økt forståelse og kunnskap
hos begge parter. I tillegg har
volontørene en ekstern veileder/mentor
utenfor virksomheten.

-

Volontørene inviterer ansatte i
virksomheten til en årlig interkulturell
samling

-

Ansatte deltar aktivt i utvelgelse av
volontører, i ankomstprogrammet og i
evaluering av prosjektet

Mål
Øke deltakelse i frivillig arbeid
Delmål/tjenestetilbud

Tiltak

Øke forståelsen for viktigheten av og
mulighetene i frivillig arbeid til volontører,
ansatte og deltakere

-

Oppfordre volontører til å delta i
frivillige organisasjoner på fritiden og
tilrettelegge for deltakelse

-

Promotere EVS som frivillig arbeid både
internt i organisasjonen og ut mot
publikum

-

Delta på Frivillighetstorget
arrangementet i regi av
frivilligsentralene, Sølvberget, m.fl.

-

Deltar i og promoterer Fritidsklubbenes
Dag i Stavanger sentrum

-

Oppfordre volontøren til å fortsette
med frivillig arbeid også etter endt
prosjektperiode

Mål
Øke forståelse og kjennskap til Europeiske ungdomsprosjekt og øke deltakelse i ikke-formelle
aktiviteter og prosjekter
Delmål/tjenestetilbud

Tiltak

Sende ut flere norske volontører til europeiske
prosjekt

-
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Informere om og promotere EVS i møte
med ungdommer, på videregående
skoler, på karrieredager på universitet
og høyskoler, samt mottakelse hos

varaordfører

Øke kunnskapen internt i organisasjonen om
mulighetene innenfor Erasmus + programmet

-

Informasjon om EVS ligger på
nettsidene våre, volontørene skriver
blog/bruker sosiale medier og skal
utarbeide Youthpass

-

Ansatte deltar på seminar/kurs i regi av
Erasmus+

-

Volontørene deltar i arrangement og
aktiviteter i hele Ungdom og fritid

Oppsummerte utfordringer/innsatsområder


Sikre gode rutiner for volontørenes opplæring, aktivitetsplaner og deltakelse i tråd med
Erasmus+ programmet. Språk: engelsk og norsk



Sikre samsvar mellom mandat, behov og rammer



Informere om og promotere utreisemuligheter i programmet og rekruttere deltakelse/
utreise for norske volontører



Sikre samsvar mellom tilfredsstillende norskopplæring til volontørene innenfor rammene
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