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INTRODUKTION 
 
Du som jobbar i Jubileumsparken är en del av Det blå certifikatet – ett arbetsprogram skapat för 
Jubileumsparkens verksamhet. Programmet utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv, vilket innebär 
att vi vill utmana samhällets normer kring hur en arbetsgrupp bör se ut och arbeta. Idag ser våra 
förutsättningar för att komma ut i arbetslivet olika ut. Det blå certifikatet vill sänka trösklarna och 
uppmuntra till en blandad arbetsgrupp dit alla kan söka – oberoende av vilken funktionalitet, 
bakgrund, utbildning, förkunskaper och etnicitet du har. Vi tror på att om vi i arbetsgruppen är 
olika så kan vi lära av varandra, bidra med olika perspektiv och tillsammans skapa en 
inkluderande plats i Jubileumsparken – en allmötesplats. Vi tror på att mångfald skapar mångfald – 
alltså att en arbetsgrupp med många olika personer kan skapa en välkomnande atmosfär och 
tillgängliga aktiviteter för våra besökare, så att många olika människor känner sig välkomna i 
Jubileumsparken. 
 
Arbetsprogrammet präglas av metoden ungt inflytande. Ungt inflytande innebär i 
Jubileumsparkens att vår unga medarbetare är delaktiga i att bestämma, driva och utveckla 
verksamheten. 
 
I den här handboken beskrivs hur vi arbetar med normkritisk rekrytering, utbildning, och arbete 
med ungt inflytande. 
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REKRYTERING 
 
Inför varje säsong görs en rekrytering av unga parkvärdar. Vi strävar efter att få många olika 
besökare i Jubileumsparken, och vi tror att en mångfald i arbetsgruppen kan bidra till en 
mångfald bland besökarna. När vi rekryterar söker vi därför efter personer från olika stadsdelar, 
med olika bakgrund, funktionalitet, utbildning, förkunskaper, intressen och etnicitet. Den 
gemensamma nämnaren är att alla bör ha ett intresse av att vara här i Jubileumsparken och 
utveckla en bra plats tillsammans. 
 
I Jubileumsparken finns olika roller att söka till. Koordinatorerna har störst ansvar i 
arbetsgruppen och ser till så att rutiner följs och att arbetsgruppen är motiverad. De behöver vara 
flexibla och redo att hjälpa till där det behövs. Badvärdarnas främsta uppgift är att bevaka poolen 
och hålla simträning. Parkvärdarna får träffa besökare, planera och hålla egna aktiviteter och hålla 
rent i parken. Seglingsinstruktörerna arbetar med läger och segling för allmänheten. I alla tjänster 
får man lära sig mycket på plats och av varandra. 
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UTBILDNING 
 
Innan du startar ditt arbete i Jubileumsparken får du genomgå en utbildning tillsammans med 
resten av teamet. Utbildningen innehåller flera olika moment: 
 

- Grunderna i livräddning 
- Brandutbildning 
- HLR och första hjälpen 
- Normkritiskt värdegrundsarbete 
- Grunderna kring funktionsvariationer 
- Service och bemötande 
- Arbete med barn och unga 
- Jubileumsparkens anläggning 
- Lösningsorienterat arbete 
- Passalens och Jubileumsparkens rutiner och värdegrund 
- Teambilding 

 
Utöver de gemensamma momenten kan du få fler utbildningar anpassat till din roll. Exempelvis 
får koordinatorerna utbildning i ledarskap, seglingspersonalen i segling och badvärdarna i hur en 
naturpool ska skötas. Lärandet slutar inte heller efter utbildningen, utan fortsätter under det 
dagliga arbetet. Vi lär oss av varandra under arbetets gång. 
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DET DAGLIGA ARBETET 
 
Det dagliga arbetet innebär hur det går till när vi arbetar i Jubileumsparken. Arbetet präglas av 
metoden Ungt inflytande. 
 

Ungt inflytande 
Ungt inflytande är en metod som växte fram under 2000-talet, och används idag inom öppen 
fritidsverksamhet i offentlig sektor över hela Sverige. Metoden innebär att i stället för att en 
ledare bestämmer och styr allt, överlämnas ansvaret för skapande och genomförande till de unga 
medarbetarna. 
 
I Jubileumsparken vill vi ta hjälp av hela arbetsgruppen, för att skapa en inkluderande plats. Med 
hjälp av medbestämmande vill vi tillsammans utveckla Jubileumsparken. Du som anställd har 
möjlighet att påverka vad vi gör och hur vi gör det. Nedan kan du läsa om på vilket sätt vi 
praktiskt jobbar med Ungt inflytande i Jubileumsparken. 

 
Parkvärdar producerar 
Parkvärdar producerar handlar om att du själv får möjlighet att skapa aktiviteter för besökarna i 
Jubileumsparken. Du får lära dig att planera, genomföra och utvärdera aktiviteten – och du får 
bidra till allmötesplatsen. Det bästa är att du inte behöver några förkunskaper, du får lära dig allt 
på plats! 

 
Dagsrapporter 
Vid varje avslutat arbetspass skickar koordinatorerna en dagsrapport. I dagsrapporten 
uppmuntras ni att lyfta om någon rutin behöver förändras för att göra arbetet och 
Jubileumsparken bättre. Här har hela teamet möjlighet att bidra med tankar, och på så vis påverka 
er egen arbetsplats. 
 

Instagram 
Jubileumsparken har ett Instagram-konto som drivs av Ungt inflytande. I de dagliga 
arbetsuppgifterna ingår att publicera inlägg och storys på Instgaram-kontot. Vi uppmuntrar hela 
teamet at vara med och publicera, eftersom vi gärna vill att kontot ska lyfta många olika röster. 
Instagram-kontot ska, som allt annat vi gör, präglas av mångfald och normkritisk värdegrund. 

 
Koordinatormöten 
I Passalen finns en projektledning som planerar, rekryterar och driver parken. Men för att ta vara 
på ungt inflytande har vi under sommarsäsongen koordinator-möten, då alla koordinatorer får 
träffas, diskutera och utveckla rutinerna. Till de här mötena uppmuntras även övriga parkvärdar 
att skicka med eventuella tankar och idéer med koordinatorerna, så att alla röster kan lyftas. 
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