WEEKENDKLUBBAR
- Ett aktivitetskoncept från föreningen Passalen

OM PASSALEN

VAD ÄR EN WEEKENDKLUBB?

Passalen är en ideell förening som verkar för att skapa inkludering för barn och unga vuxna med funktions-

En weekendklubb är en helgaktivitet för barn och unga med funktionsvariation. Aktiviteten sker lördag och

variation. Vi har identifierat att fritidens utformning skapar utmaningar för målgruppens deltagande. För att

söndag med syfte att ge meningsfulla aktiviteter, kompisar och delaktighet för målgruppen. Deltagarna i

lösa situationen har vi utvecklat metoden ”integrerad arena”. Metoden innefattar åtta steg vilket leder till

weekendklubbarna väljs ut av socialtjänsten och delas in i grupper baserat på intresse och i viss mån ålder.

inkludering för barn och unga vuxna med funktionsvariationer i ordinarie fritidsverksamheter.

Det viktigaste är att det blir en rolig och stimulerande aktivitet som deltagarna vill besöka.
Aktiviteterna kommer ha sin hemvist på två olika ungdomsgårdar, i Askim Frölunda Högsbo samt Centrum.

Läs mer om Passalen på: www.passalen.se

Deltagarna kommer vara tillsammans med andra barn och unga likväl som det finns möjlighet till enskilda
utrymmen. Varje år kommer Passalen att genomföra en resultatmätning där deltagare och dess anhöriga får
uppskatta deltagarens utveckling.
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AKTIVITETSGRUPPER
I uppstartsfasen kommer det finnas 3 eller 4 grupper att delta i.
1. IDROTT OCH HÄLSA
Ålder: 7-10 och 10 – 14 år
I denna grupp är det fokus på rörelse. Vi kommer att besöka föreningslivet och testa på olika idrotter. Vi kommer ha stort fokus på vattenidrotter såsom segling, simning etc.
Målgrupp för aktiviteten: Deltagare som gillar att utöva fysiskaktivitet. Bollsporter, simning, segling står på
agendan.
2. KULTUR (TEATER, DANS, KONST OCH MUSIK)
Ålder: 7 – 12 år
I denna grupp är det fokus på skapande. Vi kommer spela teater, sjunga och kanske sätta upp en mindre
förställning. Vi kommer även att skapa i ateljén.
Målgrupp för aktiviteten: Deltagare som gillar att skapa och håla på med musik, konst och dans.
3. DIGITALA AKTIVITETER
Ålder: 15 – 20+
I denna aktivitet är det fokus på dataspel, lan och aktiviteter såsom socialmedia, podd, blogg etc. Vi kommer
att besöka föreningar som håller på med olika dataspelsaktiviteter för att överbrygga ett deltagande på fritiden. Fokus är även kompisar och sociala relationer. Denna grupp får gärna stanna kvar på de öppna aktiviteterna på fritidsgården efter aktivitetens slut.
Målgrupp för aktiviteten: Deltagare som gillar digitala aktiviteter.
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AKTIVITETEN
AKTIVITETEN PÅGÅR MELLAN 10.00 – 17.00. DELTAGARE TAR MED EGEN LUNCH.
Fika/frukt etc. finns i verksamheten.

10.00

SAMLING PÅ
FRITIDSGÅRDEN

10.00-12.00

AKTIVITET

15.00-16.00

FIKA

12.00-13.00

LUNCH

16.00-17.00

AKTIVITET

13.00-15.00

AKTIVITET

17.00

AVSLUT

AKTIVITETSUTFORMNINGEN
Varje grupp kan bestå av max 10 deltagare.
2 ungdomsledare och en ansvarigledare arbetar varje helg.

6

7

8

