
 

        Protokoll fört vid styrgruppsmöte  den 26 arpil 2013 

                  Plats: Postmuseum  

 Närvarande var: Anders Kindblom, Haninge. Margareta Kekkonen Österåker, Anna Westin Nynäshamns 

kommun, Pepe Herrera( Istället för Tina Wallgård) Solna Stad ,Inger Lundin Tyresö kommun, Birgitta 

Olsson, Täby kommun och KC s Koordinator Diana Pettersson Svenneke   

  

1. Mötesformalia:   Till mötesordförande  valdes Margareta  och till antecknare  Anna  

2. Hur går vi vidare med temat ”Utåtriktat arbete”? 

Samverkan med civila samhället. Vad menas med det? Samverka med föreningar etc. Hur jobba 

vidare med områdesarbete? Kommunerna gav lite exempel vad som görs idag:  

Haninge – börjat samtala mer om utåtriktat arbete. Framför allt i skolan. Visst antal timmar? Inte 

satt än utan mer spontant. Fritidsledarskap på nätet. Spontanidrott. Samverkar med skolan efter 

skoltid och har verksamhet för tjejer som inte vill gå till fritidsgård. Viktigt att se alla åldrar. 

Österåker –  Man måste fundera på hur kan bemanningen se ut på fritidsgården, när några går 

iväg..? 

Täby – Man har arbetsbeskrivningar där det står att man ska göra skolbesök. Det ingår i 

uppdraget.  

Nynäshamn – Har ett projekt som innebär utåtriktat arbete. Samverkar med skolan ang 

metodmaterialet ”Ses Offline” bl a. Kommer att jobba ännu mer med gymnasiet till hösten. 

Beslöt att dra igång ett  eget ”miniprojekt ”, om möjligt med minst en gård/kommun som vill 

vara med och utveckla  det utåtriktade arbetet. Ska vi bilda nätverk till hösten efter 

upptaktsseminariet? KC ordnar ett antal träffar under året där man byter erfarenheter och  

lägger fokus på framgångsfaktorer och goda exempel. 

Detta startar med ett upptaktsseminarium , en  heldag. Begränsat antal personer från varje 

kommun. Datum : 25 september – plats: ev ABF-huset Stockholm 

 
 
 



3. Studiebesök och nätverksarbete - hur ska vi få det att hända? 
 
 Några kommuner har skickat info till Diana, dock behöver denna kompletteras. Diana åtog sig 

att skicka ut en ny förfrågan med en mall så att det blir lätt att ta kontakt. Varje kommun  

rapporterar sina  mest intressanta verksamheter. 

På förslag från Solna beslöts att  vi uppmanar till att gästerna gör  en  miniobservation  och att 

det sker en stunds reflektion / erfarenhetsutbyte  mellan gäster och värdar,  i samband med 

studiebesöket. Peppe gav ett exempel på utveckling som skett när någon på ett studiebesök 

frågat om TVn. Viktigt med reflektioner! 

 
4. ”Ungdomsinfo på nätet”  - 

I VP har vi beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att fortsätta arbetet med denna fråga. 

Följande kommuner ingår :  Solna, Nynäshamn och Täby är en arbetsgrupp och Solna 

sammankallar. 

 Finns intresse för ev EFS projekt  ( se mail från Jens E) ang ungdomsinfo  eller mobilitet? 

Diana tydliggjorde vad EFS projektet innebär.  Vi kan söka (senast i september) för ett 

förberedande år.  Är det några kommuner intresserade? Besked senast på vårt mötet i Juni! 

Vi skulle kunna arbeta med båda frågorna, framför allt för de verksamheter som vänder sig till 

16+ . Frågan hänsköts till arbetsgruppen att jobba vidare med. 

Michaela från Uppl ands Väsby  var med Elsa från Solna i Finland på konferens om ungdomsinfo. 

Kanske ngn av dom kan vara intresserade av att åka till Slovenien på en EU konferens om detta ?  

I maj  blir det ett stort möte i Solna för kurs om att ”jobba” som ungdomsambassadörer.  

Peppe skickar mer information och länk.Finns plats för några unga till från någon KC kommun. 

 

5. Nätverk för Yrkesetik och validering – vilka vill ingå och vem sammankallar? 

Jens har skickat ut information ang  OCN har lagt ner och att Fritidsforum jobbar tillsammans 

med Kommunal kring yrkesrollen. 

Viktigt att prata med alla fritidsledarskolor ang valideringen. Diana berättade att FL skolorna 

diskuterat detta i ett  kvalitetssäkringsprojekt som gjort tidigare. Då gjordes en översyn av den 

gemensamma  kursplaner. Därfter ska alla skolor formulera ”Learning out comes” – vad ska den 

student kunna när man gått igenom kursen. Mot dessa kan sedan validering ske. Dock går det 



trögt och kommer ta ett tag tills det fungerar fullt ut. Borås kommun, högskolan – Viskardalens 

Fhsk, har gjort ett valideringsprojekt tillsammans med England. Dock tar det tid och kostar 

pengar.  

Skarpnäcks Fhsk skulle kunna göra ett valideringssystem som kommunerna sedan får köpa tid till 

sina outbildade fritidsledare.  

Yrkesetik kan man jobba med fristående till valideringsprocessen. Viktigt att föra en diskussion 

för att höja medvetandegraden. Dom som har utbildning hjälper outbildade kring reflektion och 

medvetande. KC skulle här kunna göra ett eget arbete där vi formulerar ett grundmaterial.  

Viktigt att kunna presentera fakta på bra arbete. Följande arbetsgrupper jobbar vidare med 

frågan: 

Yrkesetik:, Nynäshamn, Tyresö, Haninge, Diana och Österåker(som sammankallar) 

Validering: Österåker, Täby, Jenny, Diana, Kenneth (som sammankallar),  

 

6. Medlemsrekrytering – rapport om nya försök och utformning av ev provmedlemskap 

Frågan bordläggs. 

 

7. OCN  är nedlagt. KC ej medlemmar längre. Den budgeterade medlemsavgiften  kan kanske  

användas till annat t ex  miniprojektet??(se 2) 

 

8. US konferens  om funktionsnedsatta  den 20 sept 

Nynäshamn och  Täby anmälda, Diana är anmäld men kan tyvärr inte gå – Österåker går istället.  

9. Höstens arbete   

Diana önskade besked om vilka teman hon ska arbeta med t ex vad gäller seminarier. Beslöts att 

prioritera: Utåtriktat arbete  och diskussion om  Yrkesetik . Det senare  genomförs som en 

halvdag  i november (arbetsgruppen förbereder)  

Samt uppmuntra till  studiebesök och erfarenhetsutbyten 

 



10. Rapporter :  

 Seminarium FL arbete på nätet genomfördes  den 21 mars 

Jens sammanfattade kring d tidigare projekten. Frågeställningar med 

tidsbegränsning. Många var nöjda med arbetsformen för att få fokus. Kändes 

kreativt. Nytt var att t ex att blogga. Fb och Instagram är mer självklart. 

Spelsajter är också en arena att chatta på. Det framkom önskemål om en ”app”-

kurs..Kanske kan vi haen KC-App i framtiden??? 

 Arbetet m hemsidan 

Går lite framåt. Diana håller på. Har fått in lite bilder.  

 Seminarium om Inkludering/osynliga funktionsnedsättningar den 14 maj 

25 anmälningar. En kille från Attention kommer och inleder. Kan fortfarande 

anmäla in om man inte gjort det.  

 

 EU projekt om nätarbete för ovana 

Se information som Jens har skickat ut. Handlar om utbildningar för dom som inte 

är vana med nätet. Ansökan ligger inne hos EU.  

 

 

                Österåker går – Täby tar över Ordförandeklubban kl 11.02 

 

11. Övriga frågor 

 

Diana boktips! ”Unga och Våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamheter” 

”Hjältar och monster – Samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld” båda från 

Ungdomsstyrelsen 

 

 

12. Runda  –rapporter om läget i den egna kommunen/skolan : 

  

Solna Mkt med skolavslutning, utbytesprojekt med andra länder, konferenser,  

ungdomsinformationskurs i maj, Nationell konferens i Spanien,  

 

Tyresö Skolavslutning, Valborg, ny verksamhet för unga föräldrar med bra uppslag i 

Mitt i Tyresö, HBTQ-frågor, en del med Nackanätverket. 

 

Nynäshamn Projektet ”Tillgänglig fritid för alla”, Skolavslutning, Valborg, samverkan 

med arbetsförmedlingen – gymnasiet m fl, flyttar ut verksamheten när det 

blir varmare, sommarprogram. 

 

Diana Jobbar vidare. Ska göra en plan för en magisteruppsats. Har en osäker 

arbetssituation till nästa år. 

 



Haninge Sommarverksamhetsplanering, omorganisationsarbete som slår i kraft i 

slutet av sommaren/hösten. Tanken är ”stadsdelar” i Haninge. 

Förvaltningschefen är tillbaka efter sjukfrånvaro. Det finns oro kring 

omorganisationen.  

 

Täby Valborg, Skolavslutning, HBTQ-certifiera alla verksamheter till hösten, 

”städar” lite i yrkeskåren. 

 

 

13.  Avslutning 

KALENDARIUM: 

Tisd  14/5         Kl  9-12    Seminarium om Inkludering/ osynliga 

funktionsnedsättningar  ABF huset 

 Tisd  11/6 Kl 12-17  Styrgrupp  på Ekerö Start. Gemensam lunch på Ekebyhovs Slott 


