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• På Norrköpings fritidsgårdar är alla välkomna. 

• Vi ser alla för den man är och gillar att alla är olika. 

• Hos oss får alla barn och ungdomar själv vara med och påverka 
sin fritid. 

• Fritidsgården är en mötesplats för gamla och nya vänner, en 
plats där man får vara sig själv. 

• Delta på våra aktiviteter eller bara chilla med kompisarna – hos 
oss finns alla möjligheter. 

• Vi ger alla det stöd man behöver för att själv utveckla och 
förverkliga sina idéer. 

• Vi ger alla chansen att prova på något nytt och utmana sig själv 
i en kreativ omgivning. 

• Vi ser allt som möjligt och har kul tillsammans.

Vi uppmuntrar drömmar och framtidsplaner



• Fritidsgården är ett sammanhang för att inhämta en gemensam 
värdegrund, en plats där varje individ kan utvecklas utifrån sina 
förutsättningar. 

• Fritidsgården ska vara en välkomnande demokratisk mötesplats. 

• Fritidsgården ska vara en trygg och hälsofrämjande miljö för alla 
oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religiös tillhörighet, livsstil, 
funktionsvariation och etnisk tillhörighet. 

• Fritidsgårdens främsta uppgift är att tillvarata och främja 
besökarens kreativitet, behov och personliga intressen, både i 
grupp och enskilt. 

• Fritidsgården ska komplettera skolan genom att erbjuda 
olika lärsituationer som främjar barns och ungdomars 
kunskapsutveckling. 

• Fritidsgården bjuder in alla att vara med och skapa verksamhet. 

• Fritidsgården ger alla möjlighet att prova nya aktiviteter och 
anta nya utmaningar tillsammans med andra. 

• Fritidsgården ger alla möjlighet att träna sig i demokratiska 
mötesformer, få nya kunskaper, träffa positiva vuxna och 
framför allt – ha kul!

Förhållningssätt, verksamhet och
pedagogiskt innehåll



• Alla medarbetare på fritidsgården ser och uppmuntrar barns 
och ungdomars positiva sidor och lyfter fram dessa. 

• Som goda förebilder sätter medarbetarna de yttre gränserna 
och uppmuntrar barn och ungdomarna att själva vara med och 
påverka, styra och genomföra verksamhet på fritidsgården.  

• Medarbetarna finns med i bostadsområdets samverkansarbete 
och tar tillsammans med övriga verksamheter ansvar för att det 
blir ett bra område för barn och ungdomar att växa upp i. 

• Chefer och medarbetare arbetar kompensatoriskt för en 
likvärdig fritidsgårdsverksamhet för alla barn och ungdomar i 
Norrköping.

Medarbetarens värde



• Verksamhetsidén grundar sig på följande styrdokument: 

• Utbildningsnämndens uppdragsplan
• Barnkonventionen
• Läroplanen för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet 
• Kommunfullmäktiges övergripande mål
• Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
• Värdegrundad verksamhet i Norrköping

Verksamhetsidén revideras varje år.

”Fritidsgårdarna ska erbjuda Fritidsverksamhet
för alla ungdomar i Norrköping ”

facebook.com/norrkopingsfritidsgardar

instagram.com/norrkopingsfritidsgardar


