Läsåret 2017-2018
riv av och spara denna sida

Överenskommelse för besökare på
Kultur-och fritidscentra Häggvall/Delta/Motorgården
Vad är Kultur-och fritidscentra?
Kultur-och fritidscentra är mötesplatser på Tjörn, med och för ungdomar som är finansierade
av skattemedel. Vi vänder oss till ungdomar från åk 6 till den dagen man fyller 19 år. Vi som
jobbar är ungdomskonsulenter, kulturpedagoger samt ungdomssamordnare och vi finns här
för att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ditt aktiva
engagemang och ansvarstagande. Kultur- och fritidscentra är en plattform som möjliggör och
skapar förutsättningar för en meningsfull fritid för ungdomar på Tjörn.
Alla har behov av att uppleva trygghet och gemenskap. Alla vill mötas av positiv förväntan och
bli sedda som unika individer. Alla vill få uttrycka sig och uppleva möjlighet att påverka. Alla
vill ha kul, utvecklas och känna att de gör något som är meningsfullt för dem själva och andra.
Vi vill vara den plats där du får möjlighet och stöd att uppleva just detta.
Kultur- och fritidscentras värdegrund utgår från;
Barnkonventionen
- Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde
- Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
- Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling
- Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad
Diskrimineringsgrunderna
Diskriminering är förbjudet om det till exempel beror på
- Funktionsnedsättning
- Ålder
- Kön
- Etnisk tillhörighet
- Religion eller annan trosuppfattning
- Sexuell läggning
- Könsöverskridande identitet eller uttryck
På Kultur- och fritidscentra står vi för allas lika värde. Vi har ett tillåtande klimat där vi
respekterar varandra utifrån varje individs förutsättningar. Vi är ödmjuka och omtänksamma
om varandra. Genom ett öppet sinne och en ständig nyfikenhet möjliggör vi för kreativitet.
Genom kamratskap och delaktighet skapar vi tillsammans trygga mötesplatser för ungdomar
på Tjörn.
Kontaktuppgifter
KoFc Häggvall
KoFc Delta
Anna-Karin Leverin, Föreståndare
Pia Andersson, Delaktighet & Inflytande
Åke Jonasson, Teknik & Motor
Johan Nilsson, Kultur
Johan Lundin, Idrott & Hälsa

0304 60 19 53
0304 60 10 18
0766 34 11 86
0766 34 14 13
0766 34 11 80
0766 34 17 18
0766 34 15 97
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Vår verksamhet är:
Öppen & Frivillig. Du deltar bara om du själv vill. Du behöver inga speciella förutsättningar
eller färdigheter för att kunna delta och du väljer själv hur ofta och i vad du vill delta.
Projektbaserad. Det är dina intressen och behov som styr. Det är vägen till resultatet som är
det viktigaste. Du som besökare kan, utifrån dina intressen och drömmar, starta upp ett
projekt som du vill genomföra. Med hjälp från personal får du coachning i hela processen,
från planering till genomförande.
Riktad. Riktade aktiviteter genomförs utifrån ungdomars intressen och drömmar men även
utifrån verksamhetens temaår.
Trygg. Vi tillåter inga typer av våld, rasism, sexism, homofobi eller andra uttryck för bristande
respekt för andra. Detta oavsett om det accepteras av den utsatte eller inte. Verksamheten
bygger på allas likas värde och genomsyras av jämställdhet. Vi har nolltolerans mot skojbråk.
Vi tillåter inte energidryck, alkohol eller droger i vår verksamhet.
Så här ser vi på dig!
Vi ser på dig som en ungdom med möjligheter, kraft och potential. Vi vill stötta dig att uppfylla
dina idéer och drömmar. Kanske vet du precis vilken hjälp eller stöd du vill ha eller så har du
ännu inte kommit på vad du egentligen vill. Vår övertygelse är att alla är bra på något och att
alla kan utvecklas på olika sätt för att bli en god kraft i sina egna liv.
Vi vill stötta dig att utvecklas och vi ser vår verksamhet som en plats där du kan lära dig nya
saker som kan vara till nytta för dig i ditt framtida liv. Du har rätt att få ett ELD-certifikat som
ett intyg på det du lärt dig när du deltagit i verksamheten, detta kan du använda dig av när du
söker praktik eller jobb. Vi använder oss av KEKS mötesplatsenkät och gruppenkät för att
mäta och utvärdera vad du tycker om verksamheten.
Så här är vi mot varandra!
Det spelar ingen roll var du eller din familj kommer ifrån, vilken sexualitet du har, hur mycket
svenska du kan, om du har någon funktionsvariation eller vilken religion du har eller inte har.
Här ska du kunna ta plats och ge plats samt känna dig säker. Här skall alla kunna vara sig
själva.
Respekt innebär att vi lyssnar på varandra. Vi löser problem och konflikter genom att prata
med varandra i lugn och ro. Om du känner att det är svårt att vara schysst och visa respekt,
säg till så hjälper vi dig med det. Vi finns alltid här för att stödja dig och andra.
Vad som händer om du bryter mot detta
Om du inte godtar och följer detta så kommer ungdomskonsulenter först att prata med dig.
Om du fortfarande, efter samtalet, inte förstår hur vi arbetar så resulterar det i att du får
lämna verksamheten och då ringer vi även till din vårdnadshavare/förälder.
Tillsägelse -> Varning -> Avstängd
Vi stoppar det vi ser och hör!
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Vi tycker att en god kontakt med vårdnadshavare/föräldrar är viktigt!
Vi vill gärna ha våra besökares personuppgifter eftersom om något skulle hända vill vi kunna
kontakta vårdnadshavaren. Vi vill också kunna kontakta vårdnadshavaren för att kunna
berätta om lärande och framsteg som du gör i verksamheten. Dessutom kan vi enkelt ge er
information om vad som händer på Kultur- och fritidscentra.
Ungdomens namn:___________________________________________________________
Mobil:_______________________ Medlemsnummer (ifylls av personal):_______________
Namn vårdnadshavare:________________________________________________________
Telefon hem:___________________________________________
E-mail vårdnadshavare: ___________________________________
Jag godkänner att Kultur- och fritidscentra får ha en bild av ungdomen tillsammans med
namn.
JA
NEJ
Jag godkänner att Kultur- och fritidscentra får ha en bild av ungdomen utan namn.
JA
NEJ
Jag godkänner att bild på ungdomen används på vår webbplats, i trycksaker eller på våra
sociala medier, om ungdomen själv godkänner det.
JA
NEJ
Jag har tagit del och förstår information i denna överenskommelse och intygar det genom
namnunderskrift.
__________________________
Ungdoms underskrift

________________________________
Vårdnadshavares underskrift

__________________________
Skola & klass

________________________________
Datum

KONTAKTA OSS:
Vi finns på (Delta) Södra Skolgatan 15, 471 80 Skärhamn & (Häggvall) Höviksnäsvägen 1,
471 70 Höviksnäs. Telefonnummer 0304 60 11 86

Facebook: Kultur- och fritidscentra Tjörns Kommun
Öppettider:
Delta: Onsdag, Torsdag 17.00-21.00, Fredag 18.00-23.00
Häggvall: Tisdag, Onsdag 17.00-21.00, Fredag 18.00-23.00
För mer information om verksamheten under de olika dagarna, besök våra sociala medier
Fullständiga kontaktuppgifter finns på:
http://tjorn.se/kulturturismfritid/barnochunga/deltaungfritid/personalochkontakt

