Lokal verksamhetsplan
Focus fritidsverksamhet
Söderköpings kommun
Läsåret 2016/2017

Söderköpings Vision 2020

Översiktsplan
KF

Skolprogram
KF

Flerårsbudget
KF

Uppdragsplan
BUN

Verksamhetsplan
BUF

Lokal
verksamhetsplan
Chef/R.O.

MÅL
NY VERKSAMHETSPLAN

STRATEGIER

RESULTATREDOVISNING

AKTIVITETER

ANALYS

RESULTAT

Resultatredovisning
Chef/R.O.

Grundfakta om verksamheten
Enhetens grunduppdrag är att bedriva öppen fritidsverksamhet för åldern 12-18 år.
Huvudmålgruppen är ungdomar som går i årskurs 7-9. Verksamhetens strategiska läge
(kommunens 7-9 skola, kulturskola och särskola) ger mycket goda möjligheter till möten med
stora delar ur målgruppen och övrig personal som är verksam runt densamma.
Studio Moss erbjuder musikintresserade ungdomar att utvecklas i traditionella replokaler, digitalt
musikskapande och en singer songwriter-studio. Lokalen är även försedd med en studio för
inspelning. Det finns också ett DJ-bås i vilken man kan utveckla sig som DJ samt ett mediarum
för foto-, film och musikredigering.
Den personalresurs om 4,25 å.a. som enheten består av är fördelade på enhetschef 0,3 å.a.,
fritidsledare 3,7 å.a., musikhandledare 0,25 å.a. därutöver finns ett utrymme för timanställda
motsvarnade 0,5 å.a.
Enheten presterar under normalveckor (skolveckor) 74 personalbemannade öppettimmar per
vecka för delade på två huvudverksamheter (Focus fritidsgård – inkl café och Studio Moss).
Studio Moss är utöver detta tillgänglig under ytterligare 57,5 timmar. Personaltätheten per
öppettimma varierar mellan 1-2 personal (exkl. den obemannade tiden i Studio Moss).
Enheten arbetar med arrangemang utöver basöppethållandet bl.a. i form av resor, dicso,
idrottskvällar etc. samt skolavslutningsarrangemang.
Enheten samverkar med såväl interna som externa aktörer på olika nivåer i organisationen för att
bidra till ett helhetsperspektiv runt ungdomar.

Tillbakablick på föregående verksamhetsår
Ett verksamhetsår som till stora delar påminde om året dessförinnan. Det innebär en besöksgrupp
som var positiv, kreativ och bidrog till en god stämning i vår verksamhet. Runt de ungdomar som
på något sätt behövde stöd genomfördes ett antal insatser på olika nivåer, nätverksmöten runt
enskilda, strategier för att motverka negativ utveckling, samordnade insatser med polis, skola och
socialtjänst, m.m.
Gruppen ensamkommande ungdomar nådde vi, framförallt under hösten då anlände till
Söderköping. Vi har behövt jobba med en del kulturkrockar men totalt sett har integrationen
fungerat väldigt bra.
Vi kan fortsatt konstatera att vår dagverksamhet är viktig för såväl skoldagen som i betydelsen att
bygga relationer för vår kvällsverksamhet.

Prioriterade områden för kommande verksamhetsår
Genom en förbättrad Skol IF-verksamhet tror vi oss kunna bidra till fler och nya pulshöjande
aktiviteter som når en grupp som annars inte skulle välja fysiska aktiviteter. Vi tror även att Skol
IF kan bidra till en annan form av kontakt mellan elever/ungdomar och personal genom att
genomföra aktiviteter som vänder sig till båda målgrupperna.

Centralt prioriterade mål – Focus
Mål
Alla elever ska känna ökad arbetsro, trygghet och hälsa
Utvärderingsdatum

Andel

Utvärderingsmetod
Elevenkät åk 3-9
2017

VT 2016

VT 2015

Mål
4

Resultat
3,31

Resultat
3,38

Strategi
Aktivitet kopplade till
ovanstående strategi
Engagera idrotter som inte
finns inom
föreningsutbudet i vår
kommun.
Stående halltid som
vänder sig till elever i
första hand men där
förhoppningen är att
personal ska engagera sig.

Utveckla Skol IF
Uppföljning av aktivitet
Ansvarig

Metod

Datum

Mats Wisell

Check

Maj -17

Mats Wisell

Check

Maj -17

Mål
Fler tjejer som använder sig av vår musikverksamhet
Utvärderingsdatum
Maj -17

Strategi

Utvärderingsmetod
Check – Antal tjejer jämfört föregående år

Bygga musikinriktade relationer med tjejer i vår öppna
verksamhet med förhoppning om att det sker en
intressefördjupning
Uppföljning av aktivitet

Strategi

Aktivitet kopplade till
ovanstående strategi
Söka upp tjejer som vi vet
har ett musikintresse
Strategi
Aktivitet kopplade till
ovanstående strategi
Fördjupa kontakter med
musiklärare som är
ansvariga för
musikklasserna

Bygga musikinriktade relationer med tjejer i vår öppna
verksamhet med förhoppning om att det sker en
intressefördjupning
Ansvarig
Metod
Datum
Andreas Kärnfeldt

Check

Dec -16 och
Maj - 17

Rikta insatser till flickor med uttalat musikintresse
Uppföljning av aktivitet
Ansvarig

Metod

Datum

Andreas Kärnfeldt

Check

Dec -16 och
Maj - 17

Mål
Att utveckla formerna för skapande verksamhet
Utvärderingsdatum
Maj -17
Strategi
Aktivitet kopplade till
ovanstående strategi

Utvärderingsmetod
Check
Samverkan med kompetent personal
Uppföljning av aktivitet
Ansvarig

Metod

Datum

Engagera Kulturskolans
bild/form pedagog

Chef

Check

Dec -16

Strategi

Skapa lokalmässiga förutsättningar för en mer permanent
lösning runt skapande verksamhet

Aktivitet kopplade till
ovanstående strategi
Anpassa nuvarande
grupprum till detta
verksamhetsområde

Uppföljning av aktivitet
Ansvarig

Metod

Datum

Chef

Check

Dec - 16

