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INLEDNING

DEFINITIONEN AV FRITID

2017–2020 bedrev Passalen Karlstad ett utvecklingsprojekt tillsammans med Karlstads kommun, som finansierades av Allmänna arvsfonden. Projektet handlade om hur unga i behov av stöd kan bli delaktiga och medskapande på fritidsgårdarna i Karlstad. Projektet har drivits via en ungdomsgrupp bestående av målgruppen.
Gruppen har träffats varje vecka och arbetat med att framta en metod som skall stötta fritidsförvaltningen i
Karlstad med att skapa verksamhet som är öppen och inkluderande för alla.
Projektet kom att resultera i den här metodhandbok samt en filmatisering. Metodhandboken är framtagen av
målgruppen och bygger på samtal om inkludering med fritidsledare som dagligen arbetar med fritidsfrågan.

VAD ÄR PASSALEN?
Passalen är en ideell allmännyttig förening som verkar för att skapa inkludering för barn och unga vuxna
med funktionsvariation. Det finns fyra fristående Passalen-föreningar i Göteborg, Kungälv, Karlstad och
Kungsbacka som alla arbetar med att skapa inkludering inom fritid och kultur för barn och unga vuxna med
funktionsvariation. Ni kan läsa mer om verksamheten på: www.passalen.se

Definitionen av fritid är tiden efter arbete eller skola - egenvalda aktiviteter på den fria tid vi har kvar efter den
dagliga sysselsättningen. Balansen mellan vila och arbete utgör hälsa för oss människor. Kravlöst och kravfyllt i balans skapar välmående. Fritiden handlar mycket om socialisering, att etablera relationer och växa
som människa. Vad vi väljer att göra på vår fritid är upp till oss själva. Det är en tid på dagen då vi får förkovra
oss i våra intressen, skapa kompisrelationer eller bara vara. Inom fritidsområdet talar man om två former av
fritid - instrumentell fritid och expressiv fritid. Instrumentellfritid präglas av ledarledd aktivitet med långsiktiga mål på regelbundet återkommande tider, till exempel föreningsidrott eller musikskola. Expressiv fritid
präglas av att den sker i obunden tid, med en hög grad av fria val, där umgänge och relationer är centrala
inslag.1 2

1
http://infobank.nacka.se/handlingar/fritidsnamnden/2012/2012_01_25/03_Fritidsgardsuppdrag_och_volym/b_fritidsgard_uppdrag_bilaga.doc Thomas Sass, Utvecklingsledare, Park & Fritid
2
Text på sidan 5 är författad av Passalens verksamhetsledare Ia Kjellsdotter och kommer från ett arbete om fritid för
alla i Göteborgs Stad.
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VAD ÄR UNGT INFLYTANDE?

Ungt inflytande har under de senaste åren kommit att ta plats på allt fler områden, tex inom politik, forskning, stadsutveckling, skolutveckling, kultur- och fritidsföreningar. Det finns ingen enhetlig definition av vad
ungt inflytande är. I Ungt inflytande på riktigt – en lägesrapport skriver författaren att, man bör vara försiktig
med att låsa sig vid en specifik modell eller metod för delaktighetsarbete med unga.1 I arbetet med barn och
ungas delaktighet och inflytande kan man vara hjälpt av att se sitt arbete som en förnyelsebar process som
prövas, utvecklas och omskapas tillsammans med barn och unga.
I arbetet med projektet har vi därför strävat efter att möta projektets deltagare med förutsättningslös nyfikenhet och öppenhet. Utifrån de samtalen och träffar vi har haft med deltagarna har vi kunnat identifiera vad de
behöver för att kunna känna sig trygga med att besöka andra fritidsgårdar än separatistiska fritidsgårdar för
personer med funktionsvariationer.
Ungt inflytande handlar om att unga själva skall få vara med och forma sin fritid till skillnad från att fritidsledarna beslutar om vilka aktiviteter som skall genomföras. Ungt inflytande eller ungdomsproducerad verksamhet som de även kallas är den metod som de flesta kommuner bedriver sina verksamheter med.
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1
https://www.buv.su.se/polopoly_fs/1.171308.1395145524!/menu/standard/file/Bilaga%20Ungt%20inflytande%20
på%20riktigt.pdf

Ungdomsstyrelsen rapport Fokus 121, beskriver situationen för målgruppen under rubriken ”Kultur, fritid och
föreningsliv”. ”Unga med funktionsnedsättning idrottar/motionerar i mindre utsträckning än övriga unga.
Andelen unga funktionsnedsatta som idrottar antingen i eller utanför en förening minst varje vecka är 68 procent jämfört med 79 procent bland övriga unga. Andelen unga med funktionsnedsättning som aldrig idrottar
på fritiden är 15 procent jämfört med 5,8 procent bland övriga unga.”
” Unga med funktionsnedsättning är i mindre utsträckning aktiva i föreningslivet än övriga unga, 65 procent
deltar aldrig i föreningsverksamhet på sin fritid jämfört 58 procent bland övriga unga. Unga med funktionsnedsättning är också̊ i mindre utsträckning aktiva i sitt föreningsdeltagande.”
”En avsevärt större andel unga med funktionsnedsättning än övriga unga har avstått från att besöka eller delta
i någon fritidsverksamhet (till exempel fritidsgård, idrottsförening eller annan föreningsverksamhet) på grund
av rädsla for att bli dåligt bemött eller illa behandlad, 29 procent jämfört med 12 procent.”Passalens samlade
erfarenhet är att många barn och unga med funktionsvariation saknar tillgång till expressiva fritidsaktiviteter.

HUR SER FRITIDEN UT FÖR
BARN OCH UNGA MED FUNKTIONSVARIATION?

En del har anpassade instrumentella aktiviteter. Andra lever helt i avsaknad av aktiviteter"

4

https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/wwwfokus12version3.pdf

Den expressiva fritiden är mycket viktig för att leva ett inkluderande liv och känna delaktighet i samhällsgemenskapen. Genom den expressiva fritiden lär vi oss om samhället, andra människor och om oss själva. Vi lär
oss att vara i grupp, övar turtagning, prövar att driva våra egna agendor mm. Vår erfarenhet, generellt sett, är
att ju mer av ett inkluderande förhållningssätt som finns ”omkring individen”, desto enklare är det för individen att vara delaktig i fritidslivet. Ju mer omfattande funktionsvariation individen har och ju fler personella
resurser som verkar i dess vardag, desto större är utmaningen för ett aktivt deltagande, och för inkludering.
Vår upplevelse är att många unga med funktionsvariation saknar tillgång till expressiva fritidsaktiviteter (fritidsgårdar, ungdomssatsningen etc). Väldigt få av de unga som deltagit i projektet har på egen hand besökt
en fritidsgård. En del har anpassade instrumentella aktiviteter (exempelvis handikappidrott), men många
lever helt i avsaknad av aktiviteter och utan kompisar. Passalens erfarenhet bekräftas via en artikel1 på
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds webbplats där forskaren Mats Granlund, professor i handikappvetenskap och forskningsledare för CHILD, intervjuas. Han säger, Vardagen för barn med en funktionsnedsättning präglas inte sällan av utanförskap, visar forskning. Men med rätt satsningar på delaktighet och
engagemang skulle deras liv kunna förbättras avsevärt.
I en studie från Jönköpings kommun2 ”Ung livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasiesärskolan i Jönköping” svarar målgruppen från särgymnasiet samma som de ordinarie gymnasieeleverna på frågan om vad
som är viktigast på fritiden. Svaret är att vara med kompisar.

1
https://forte.se/artikel/ensamheten-hos-barn-med-funktionsnedsattning-hur-bryter-vi-den/
2
https://www.jonkoping.se/download/18.6d4402201584 2f51534182/1478619453371/Ung%20livsstil%20Jönköping%202015%20-%20Särskolan.pdf
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VAD SÄGER PROJEKTETS DELTAGARE?
De unga som har deltagit i projektet upplever att aktiviteter sällan är anpassade för personer med funktionsvariation. De tycker att det saknas tydlig information om vilka aktiviteter som finns och hur man kan delta. De
upplever även att man ofta rekommenderas att gå till anpassade separatistiska verksamheter; vilket gör att
det känns mer ”naturligt” att delta i dessa även om de gärna skulle vilja delta i den ordinarie fritidsverksamheten. Somliga upplever att det finns grupperingar på fritidsgården och känner oro för att hamna utanför.
Några upplever trygghet i att vistas i den anpassade verksamheten, för i sammanhang där alla har någon
funktionsvariation är risken mindre att man uppfattas som ”konstig” och man har då större möjlighet att bara
kunna ”vara som man är”.

VARFÖR BESÖKER MÅLGRUPPEN INTE
FRITIDSGÅRDARNA?

Definitionen av expressiv fritid innefattar att det är egenvalda aktiviteter som sker på valfri tid, utan ledare
och med relationer i fokus. Unga kallar detta för att ”hänga” eller ”chilla”. Karlstads fritidsgårdar är särskilt
viktiga för denna form av fritid. Passalen har sett att det i den expressiva verksamheten uppstår utmaningar
för målgruppen att delta. Fritidens utformning, med egenvalda aktiviteter och fri tid gör att det är upp till den
enskilde individen att skapa sin fritid. Om man saknar resurser för att på egen hand klara av att skapa delaktigheten, om de resurserna inte finns i ens närmiljö, är risken för utanförskap stor.
I den expressiva verksamheten är besökarna/de unga många gånger producenter och fritidsledarna deras
coacher. Det är på ungdomarnas initiativ som aktiviteten blir till. Detta koncept är framgångsrikt när det gäller att skapa möjlighet för individen att på egen hand producera sina aktiviteter.
Utmaningar finns dock för den som behöver stöd för att på detta sätt initiera sin aktivitet. Många tvekar att
på egen hand ta sig till en aktivitet utan att veta något om när, var och hur den skall gå till. För många är det
svårt att förstå hur man initierar en aktivitet och behöver stöd för att kunna göra det.

Vår tur!
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INTERVJU MED VIKTOR CEDERHOLM,
DELTAGARE I PROJEKTET UNGT INFLYTANDE
FÖR UNGA I BEHOV AV STÖD
Viktor är medlem i Passalen och har varit aktiv i föreningen under tre år.
-Det har varit helt magiskt att få vara med i arbetet med det här projektet och att få vara med om så mycket
som vi har varit.
Vad har ni gjort?
-Vi har varit delaktiga i att ta fram en metodhandbok. Vi har varit ute och pratat i skolor om vad vi vill göra.
Vad är det ni vill göra?
-Vi vill utöka fritidsverksamheten för oss med funktionsvariationer.
Berätta om metodboken.
-Jag ser det som ett komplement för fritidsledare i deras utbildning; att de får höra våra tankar och ideèr om
vad vi vill utveckla vidare.
Vad behöver du för att känna dig välkommen och trygg på en fritidsgård?
-Bra bemötande. Och att man ser mig som en person och inte bara min funktionsnedsättning. Sen har man ju
en funktionsnedsättning som ställer till det för en, men man gör ju ändå så gott man kan.
På vilket sätt kan du känna att det ställer till det?
-Hur man reagerar i stressiga situationer… Jag brukar tänka att man har ett känsligare sinne i sådana lägen
bara.
Hur vill du att det skall vara efter projektet?
-Jag skulle vilja se att man implementerar den här metoden i kommunen och sen i hela Sverige. Att man
jobbar efter den här grunden och verkligen tänker till kring om man hur man kan jobba för att underlätta för
personer som har en neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.
Vad behöver du för att känna dig delaktig?
-Att man kan utöva det man är intresserad av och sprida till andra. Och att det händer något i verksamheten
med de ideèr man har.
Hur känns det för dig att få gå in i lärarrollen som du har gjort tillsammans med Christoffer när ni har
haft stickkafeèrna?
-Man får bättre självförtroende. Och man lär sig om sina styrkor.
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FUNKTIONSVARIATION ÄR INGEN HOMOGEN GRUPP

UTANFÖRSKAP

SEGREGATION

Målgruppen deltar inte i fritiden

Målgruppen deltar i fritiden som en
grupp utanför gruppen. På arenor där
andra inte vistas

INTEGRATION

FULL DELAKTIGHET

Det är alltid utmanande att beskriva en grupp med individer i generella termer. Barn och unga med funktionsvariation är ingen homogen grupp, det är individer med olika förutsättningar, intressen, möjligheter och
utmaningar. Precis som vem som helst.
Passalen har sedan föreningens start arbetat med hundratals barn och unga ur målgruppen och vi ser
övergripande mönster vad gäller målgruppens egen drivkraft och möjlighet till Inkludering. Generellt kan
man säga att ju mer inkludering som finns ”omkring individen” desto enklare är det för individen att vara
delaktig i fritidslivet. Dagligen ringer föräldrar till Passalen för att fråga om det finns en plats för deras barn.
Den gemensamma nämnaren kring efterfrågan är kompisrelationer och kravlösa aktiviteter. Likväl finns det
en kraft hos den anhörige som ringer och frågar om aktivitet. Ofta har man en egen fritid och är mån om att
barnet skall vara inkluderat.När vi skapar ”prova på-aktiviteter” och/eller är ute i olika verksamheter träffar vi
ofta barn och unga som skulle behöva mer stöd för sin delaktighet. Anhöriga orkar inte med eller räcker inte
till för att stötta barnet i dess aktiviteter. För att nå denna målgrupp behöver vi arbeta inbjudande och skapa
aktiviteter i närmiljön.

Målgruppen deltar i fritiden som
en grupp inom gruppen, på samma
arenor som alla andra
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Målgruppen deltar i fritiden på
samma villkor som alla andra.
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INTERVJU MED MARINA,
FRITIDSLEDARE PÅ AKTIVITETSHUSET ORRLEKEN
Berätta om samarbetet med Passalen.
Varje tisdag har en grupp unga samlats och pratat om vad som kan göras för att alla ska känna sig välkomna på
våra verksamheter i Öppen fritid. Under de träffarna har vi stängt ner den ordinarie verksamheten i aktivitetshuset för våra andra besökarna som istället har fått vara ute på gården eller i verkstaden. Samarbetet har fungerat
bra. Deltagarna har kommit på bra saker som vi behöver jobba med.
Vilka tankar har det väckt hos dig?
Vi har nog trott att vi har varit väldigt anpassade, vilket vi bitvis är, men så har vi kommit på att vi har en del
kvar att jobba på. Tex att saker så som stök kan vara väldigt jobbigt för somliga. Eller att man som besökare vill
veta var saker finns hos oss; vi har därför börjat märka ut var saker finns någonstans för att vara så tydliga som
möjligt.
Berätta om stickkafeèrna.
Vi såg att Passalen-deltagarna Viktor och Christoffer hade med sig stick och virksaker. En besökare hade önskat
någon aktivitet med handarbete, tex stickkafè. Vi frågade därför Viktor och Christoffer om de ville vara ledare för
ett stickkafè, vilket de ville. Stickkafeèrna var en gång i veckan och det var mellan 15-20 deltagare varje gång.
Många tyckte det var skönt att komma förbi en stund för att fika, prata och göra något med händerna. Det är lätt
att komma hit och träffa nya människor med en sådan här aktivitet.
Har projektet väckt några nya tankar kring hur ni kan skapa delaktighet för målgruppen?
Våga chansa; alla kan bidra med något! Vill någon mata hönsen en gång i veckan kan man göra det. Vill man vara
med och städa under städrundan kan man göra det. Delaktighet kan ju vara både stort och smått. Om besökarna
får börja med något litet som får dem att känna sig delaktiga så kanske de sen med stöd vågar hålla i en större
aktivitet. Man får ta det utifrån deras förutsättningar; alla är olika. Det är viktigt att man lär känna besökarna och
skapar en relation till dem, för lär vi aldrig känna dem kan vi inte heller veta vad de är intresserade av och vill
göra.
Vad hoppas du ska ske nu när projektet är slut och arbetet med metoden ska tas över av Karlstads kommun?
Det är viktigt att vi inte tappar deltagarna som har varit med och jobbat med det här projektet. Vi kanske fortsatt
kan ha aktiviteter 1-2 gånger/veckan där delar av verksamheten är stängd för att skapa det lugn och den struktur som många i målgruppen behöver och kanske kan vi fortsätta arbetet med att saker ska bli ännu bättre. När
Corona lagt sig kan vi börja ha stickkafeèr igen.
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VARFÖR NÅR INTE DE ÖPPNA
FRITIDSVERKSAMHETERNA MÅLGRUPPEN?
Fritiden ska vara egenvald. Det är den enskilda individen som ska driva sina aktiviteter och komma med förslag och idéer. För en individ som behöver stöd i sin organisering blir detta utmanande. Stödet som behövs
är många gånger innan aktiviteten, det vill säga resan till och från aktiviteten, förkunskap om vad som skall
hända, någon som möter upp och introducerar. I en 8artikeln beskriver forskaren Mats Granlund, professor i
handikappvetenskap och forskningsledare för CHILD följande:
”Barn med en lindrig utvecklingsstörning, särskilt grabbar, deltar sällan i sportaktiviteter. Frågar man varför,
kan de svara: ”jag kan inte åka buss själv”. Det är alltså inte förmågan att spela fotboll det behöver vara fel
på – de klarar inte att ta sig till och från träningen. Problemet är att stödet inte matchar behovet, säger Mats
Granlund.”1
Målgruppen behöver många gånger stöd för att förstå den öppna abstrakta fritidsmiljön. Det är svårt att veta
och förstå vad man får göra på en öppen mötesplats, exempelvis vem som står på tur till biljardbordet, när/
var/hur man får fika. Vem som får spela på trumsetet med mera. Det stödet finns inte alltid och det är i och
med det utmaningen uppstår för målgruppen att delta.

1
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https://forte.se/artikel/ensamheten-hos-barn-med-funktionsnedsattning-hur-bryter-vi-den/
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1. VÄLKOMNANDE
När en ny besökare kommer till fritidsgården: Hälsa och visa intresse. Visa besökaren runt och berätta om
vad som finns att göra (att få information om vad man kan göra och var olika saker finns någonstans är viktigt). Ge hen en fysisk broschyr om fritidsgården, om det finns. Ge konkreta förslag på saker besökaren kan
göra (fråga hellre ”vill du rita?” än ställ en öppen fråga som ”vad vill du göra?”)
Man uppskattar att få hjälp med att få kontakt med andra personer på gården. Det kan tex vara att bli presenterade för andra besökare och på smidiga sätt paras ihop med personer som ni tror att de kan ”klicka med”.

TIPS:
Bjud in nya besökare och låt dem i små grupper lära känna er fritidsgård. Under de besöken kan de prova på
aktiviteter som de är intresserade av, men tidigare inte vågat testa. Var inte oroliga för att ett sådant initiativ
kan resultera i att de nya blir ”en grupp i gruppen”; det är övergående. När de nya lärt känna er gård kommer
de att delta i verksamheten som ”vem som helst”. hä

METOD FÖR INKLUDERING
Vi ville att målgruppen själva skulle identifiera vad de behöver för att fritidsgårdar ska kännas inkluderande och skapade därför två arbetsgrupper: Fritidshjältarna och Ungdomsrådet. Fritidshjältarna har besökt
fritidsgårdar i Karlstad och kartlagt vilka anpassningar de tycker behöver göras. Ungdomsrådet har träffats på
veckobasis under cafèkvällar och samtalat utifrån temat inkludering och öppen fritid. Samtalen har dokumenterades och ur dessa har metoden blivit till. En del av metoden är Inkluderingsmodellen.

FUNDERA PÅ:
Hur kan grupper integreras på fritidsgården på ett naturligt sätt? Att komma in i nya sammanhang då det
finns grupperingar är en utmaning för alla; att man uppmuntrar/ger ”stammisar” i uppgift att bjuda in nya på
gården skulle kanske kunna vara ett sätt inkludera nya besökare i gemenskapen? Vad finns det för rutiner för
välkomnande av nya besökare? Skulle det kunna underlätta att ha en rutin för hur det ska göras?
Ev uppgift till fritidsgårdspersonalen: Skapa en rutin för välkomnande av nya besökare. På en gård där alla
besökare blir ordentligt välkomnade är chansen större att fritidsgården upplevs trygg av målgruppen.

INKLUDERINGSMODELLEN
Inkluderingsmodellen bryter ner det lite vaga ”inkludera unga med funktionsvariationer i den ordinarie
fritidsverksamheten” till praktiska, konkreta och handfasta råd på vad som kan göras. Inkluderingsmodellen
omfattar följande fem områden:
1. Välkomnande
2. Trygghet
3. Tydlighet
4. Kunskap om funktionsvariationer
5. Tillgänglighet
Vi kommer nu att gå igenom ett område åt gången och titta närmare på vad ni kan göra på er fritidsgård.
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2. TRYGGHET

3. TYDLIGHET

Det behöver framgå vilka som jobbar på fritidsgården, och vilka som man kan vända sig till. Bilder och namn

Tydlighet i verksamheten är A och O. Det bör finnas markeringar till rummen från entrén. Det bör framgå vilka

på personalen bör finnas. Som ny besökare vill man att personalen tar det lugnt, är inkännande och lyhörd

rum man får vara i och vilka aktiviteter varje rum är avsedda för. Eftersom alla inte kan läsa är det viktigt att

mot en. Kom ihåg att hälsa på alla.

det i verksamheten också finns förklarande bilder, tex pictogram.
Att saker alltid finns på samma ställen uppskattas. Man vill på förhand veta vad som ska ske, samt att det som

Det bör finnas trivselregler på fritidsgården. Många föredrar gemensamma aktiviteter framför spontant

planeras genomförs. Man vill inte att det går ut information om aktiviteter som sen ställs in. Fysiska program-

”häng”. Personalen bör delta i aktiviteterna som hålls. Glöm inte att somliga är blyga och kan behöva stöd

blad är bra; då är det lätt att ta in information om fritidsgårdens aktivitetsutbud. Lägg gärna upp information

och uppmuntran för att våga ”ta för sig” och delta i aktiviteterna.

om kommande aktiviteter på sociala medier.
När ni lägger ut information om aktiviteter på sociala medier bör ni skriva en kort text om aktiviteten, datum,

Dela upp högljudda och lugna aktiviteter. Det får gärna finnas rum där man kan vila och ta det lugnt.

tid och plats. Det bör också framgå vilken åldersgrupp aktiviteten är avsedd för, samt kostnad. Är aktiviteten
kostnadsfri – skriv det.
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4. KUNSKAP OM FUNKTIONSVARIATIONER

5. TILLGÄNGLIGHET

Projektets unga önskar att fritidsgårdspersonalen har kunskap om funktionsvariationer och hur det kan

FYSISK OCH KULTURELL TILLGÄNGLIGHET

påverka ens vardagen. Med kunskap är det lättare att förstå vilka anpassningar som kan behöva göras för en

Att en lokal är fysiskt tillgänglig innebär att den är anpassad för personer med fysiska funktionshinder, så

funktionsvarierad besökare.

att de kan ta sig fram och vistas där med sina hjälpmedel såsom rullstolar och rullatorer. Men en lokal kan

Många bär på föreställningen att genom att lära känna en person med funktionsvariation så förstår man vilket

tillgänglighet.

behov av anpassning hen har. Det stämmer inte riktigt. Den som saknar kunskap om funktionsvariationer
riskerar att utgå ifrån sig själv och göra egna tolkningar – vilket kan resultera i att man missförstår personen.
Tex: Om någon ställer jättemånga frågor om vad ni gör och varför, så kan ni uppfatta det som att hen gör det
för att testa ert tålamod eller medvetet vill bete sig lite störigt och ni bemöter personen därefter (kanske
säger ni i skarp ton åt personen att ”nu räcker det”). Om ni vet att den frågvise har aspberger och upplever
trygghet i att ha klarhet i vad som sker och varför, eftersom att då ter sig saker begripligt för denne, så kan

uppfattas som tillgänglig även om den saknar vissa fysiska anpassningar. Vi brukar kalla detta för kulturell
Kulturell tillgänglighet handlar om attityd och värderingar. En inkluderande miljö skapas genom att vi ger
plats för nyfikenhet och intresse, istället för att betona olikheter och uppvisa passivitet. Personalen kan här
inspirera mycket genom sitt förhållningssätt. Om ungdomar på en fritidsgård är villiga att lyfta en kamrat i
rullstol över en lite för hög tröskel för att hen ska kunna delta i en aktivitet, då uppfattas platsen som kulturellt tillgänglig eftersom man visar att alla är medräknade. Kamraten i rullstol måste i gengäld acceptera att
hen i vissa lägen behöver lite hjälp. Då uppstår en ömsesidighet i intresset för att genomföra en aktivitet.

man ni bemöta personen med mer tålamod. Med kunskap om funktionsvariationer kan man bemöta personen utifrån hur hen faktiskt är – istället för hur man upplever att hen är.
TIPS:
1. Läs på och lär er om lågaffektivt bemötande.
2. Det bästa sättet att öka er kunskap om bemötande av personer med funktionsvariationer är att få kontinuerlig handledning och stöttning i ert dagliga arbete. Ni kommer med stor sannolikhet lära er mer av det än en
mastig föreläsning eller utbildningsdag.

ÖVRIG ANPASSNING FÖR ATT SKAPA TILLGÄNGLIGHET
Ljudkänslighet är vanligt hos många personer med funktionsvariationer. Se till att ljudnivån är ”lagom”.
Tyger, så som gardiner, kuddar, filtar och mattor, kan användas för att dämpa ljudet så att det inte ”studsar”.
Ibland kan personer som talar högt behöva påminnas om att dämpa sig lite. Separera högljudda aktiviteter
ifrån lugna.
Se till att det inte är stökigt/rörigt på er gård; det kan trigga fram onödig stress. Bildstöd gör att fler förstår
vad som finns att göra hos er. Ha gärna mjuk/dämpad belysning, det passar fler.
Vi har alla olika förutsättningar, styrkor och utvecklingsområden. Det är därför bra om ni kan ha olika svårighetsgrader på era aktiviteter så att alla kan delta, oavsett funktionsvariation.
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TIPS OCH SAKER ATT UNDVIKA FÖR ATT
SKAPA INKLUDERING OCH DELAKTIGHET
•

Personalen bör delta i aktiviteterna som hålls på fritidsgården.

•

Kom ihåg att hälsa på alla

•

Temakvällar kan göra att nya personer får upp ögonen för fritidsgården och sedan fortsätter att 		
besöka.

•

För att undvika att det skapas grupperingar är det bra om ni kan skapa rotation i var besökarna sitter
och är någonstans.
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•

Stötta de som hörs minst att ta för sig mer.

•

Ha ett lugnt rum där man kan vila och ta en paus

•

Dela upp högljudda och lugna aktiviteter
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SKAPA MÖJLIGHET TILL INFLYTANDE FÖR MÅLGRUPPEN

1.

Bjud in personer som är nyfikna på att besöka verksamheten på en fika/ett studiebesök.

2.

Lär känna varandra lite grann. Berätta vad som finns att göra hos er. Ni kan sedan skapa aktivitets-

grupper utifrån besökarnas intressen, till exempel en musikgrupp, sportgrupp, fiskegrupp, rollspelsgrupp
etc.
3.

Grupperna kan sedan ses regelbundet och utöva valda aktiviteter. Upplägget gör att det skapas

grupper som bygger på gemensamma intressen, istället för besökares funktionsuppsättning. Vissa kommer
behöva mer stöd och anpassning än andra, men gruppera inte utifrån det. Skapa istället grupper med olika
nivåer av svårighetsgrad; en grupp för nybörjare och en för mer erfarna och avancerade musikutövare, tex.
Man vill bli sedd och bekräftad utifrån de styrkor och den utvecklingspotential man har – inte reduceras till
sitt handikapp.
4.

Ha en förslagslåda där alla besökare kan lägga förslag på aktiviteter. I entrén kan ni ha en anslags-

tavla med förslagen på aktiviteterna som besökarna kan rösta på.
5.

Låt gärna besökarna vara med och planera aktiviteterna som ska genomföras.
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PÅ KOMMANDE SIDOR KAN DU TA DEL
AV MALLAR OCH INFORMATION FÖR
ATT FÖRSTÅ HUR DU KAN SKAPA
INKLUDERINGEN I DIN EGEN
VERKSAMHET.

PROJEKTMALL
FÖR DIG PÅ FRITIDGÅRDEN
Vad vill du göra/skapa?

Vad vill du uppnå med projektet?

Vet du hur mycket det kommer kosta?
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"TRYGGA ZONER"
GEMENSAM IDÉSTRUKTUR
PÅ FRITIDSGÅRDARNA.

DISSKUSSIONSGRUPPER
MEDITATION/YOGA/AVSLAPPNING/LANDNINGSBANOR

SIMPEL PROJEKTMALL
idé -> verklighet. Ska ej behöva ha förkunskaper för budgetering etc.
UPPFÖLJNING FRÅN FRITIDSLEDARE INOM VISS PERIOD + FÖRKLARING TILL

LEKAR SOM FÖRENAS MED NYTTA I FORM AV LÄRANDE
KRING BETEENDEVETENSKAP, VÄRDEGRUNDER OCH
ANDRA VIKTIGA ÄMNEN.

BESLUT.
Vad krävs av idéskaparen för att eventuella avslaget istället ska gå igenom?

UTBILDNING
TYDLIGA RIKTLINJER
TYDLIGA OCH FINA LAPPAR
- Bra placering, informativa bilder som underlättar för de som har svårt
med läsning
ENHETLIGHET
- Liknande uppbyggnad på samtliga gårdar
VÄLKOMSTRUTIN

GEMENSAMMA UTBILDNINGAR/KICK-OFFER FÖR ALL PERSONAL
PÅ SAMTLIGA FRITIDSGÅRDAR/PARKLEKAR.
KUNSKAP OM FUNKTIONSVARIATIONER.
FÖRELÄSNINGAR PÅ GÅRDAR + PÅ KICK-OFFER FÖR PERSONAL.
ROLIGA UTBILDNINGAR/KURSER FÖR DELTAGARE

INFLYTANDE OCH
UPPLYSNING
TYDLIGGÖR
- Information om vad som sker på samtliga gårdar. Varje månad/vecka.
ENKÄTER
-Mallar med förslag på aktiviteter som deltagarna får rösta fram
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ANPASSADE LOKALER
MJUK OCH DÄMPAD BELYSNING.
LJUDNIVÅN

- Finns det möjlighet att ha musik i slutna rum?
ellr ljuddämpning på väggarna?

RULLSTOLSRAMPER I ENTRÉERNA.

SKICKA UT AKTIVITETSBLAD

STÄDADE LOKALER

APP FÖR FRITIDSGÅRDEN

ROTATION BLAND DELTAGARNA
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TILL AKTIVITETEN
Marknadsför era aktiviteter så att de som arbetar med unga i behov av stöd nås av informationen.
Somliga kan behöva någon som påminner dem om aktiviteten. Somliga har föräldrar som är osäkra på om
deras barn ska vara med på aktiviteterna ni ordnar. Då kan ni behöva ha kontakt med dem. En del kan behöva
att någon möter upp dem då de ska vara med på aktiviteter, andra kan känna att det känns nervöst att besöka nya ställen där de inte känner någon. Då kan det kännas skönt att veta att det är okej att ta med sig en
kontaktperson, ledsagare, förälder eller någon från sitt boende till fritidsgården.
De som tar sig till aktiviteten med färdtjänst behöver få en tydlig beskrivning av hur man tar sig dit, av hur
fritidsgården ser ut och var entreèn är någonstans.

TIPS:
I samband med planerade aktiviteter: Starta upp Facebook-event och/eller gruppchattar på Messenger för
de som ska delta. Att skapa möjlighet för människor att ha kontakt på internet kan vara ett sätt att ”sänka
tröskeln” så att de vågar komma och delta i aktiviteten.

VAD BEHÖVER MÅLGRUPPEN FÖR ATT VARA MED?
Vad unga i behov av stöd behöver för att vara med i den ordinarie fritidsverksamheten har delats upp i tre
områden:
1. Till aktiviteten
2. Under aktiviteten
3. Efter aktiviteten
Dessa tre områden kommer vi nu att titta närmare på:
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EFTER AKTIVITETEN

UNDER AKTIVITETEN
Man vill veta vilka som jobbar på fritidsgården och vilka man kan vända sig till. I entrén bör det finns bilder
Man vill veta vilka som jobbar på fritidsgården och vilka man kan vända sig till. I entrén bör det finns bilder

Efter varje aktivitet är det viktigt att hålla kontakten med deltagarna. Stäm av med deltagaren om hur de
upplevde besöket. Bjud in dem igen och var mån om att etablera en fortsatt relation. Detta skapar förtroende
vilket är värdefullt inför fortsättningen.

och namn på personalen. Man vill känna sig välkomnad och sedd. Att personalen presenterar sig och visar en
runt gör att man känner sig välkommen. Att någon berättar vad man kan göra och var olika saker finns någonstans uppskattas. Man gillar att personalen ger en konkreta förslag på saker man kan göra, till exempel, ”vill
du rita?” Målgruppen uppskattar också att de får hjälp med att få kontakt med andra personer på gården. Det
kan vara att de blir presenterade för andra besökare och smidigt paras ihop med personer som personalen
tror att de ”klickar med”. Vissa kan föredra gemensamma aktiviteter framför ”enskilda i grupper”.
Tydlighet är viktigt för målgruppen. Trivselregler som alla är införstådda med och som personalen ser till
efterföljs, skapar känsla av trygghet.
Förutsägbarhet är också viktigt, att saker alltid finns på samma ställen och att man på förhand vet vad som
ska hända. Förändringar i schemat bör undvikas om det är möjligt. När förändringar ändå sker, när allt inte
går ”som på räls”, är det viktigt att personalen på fritidsgården anstränger sig extra och visar att det går att
hitta en alternativ lösning. Händelsen får då i bästa fall en positiv vändning, vilket skapar en god erfarenhet
för båda parter.

Projektets deltagare önskar att det på fritidsgårdagarna fanns mer kunskap om vad olika funktionsvariationer
kan innebära så att de kan bli bemötta utifrån sina behov. Då vissa ur målgruppen är känsliga mot ljud och
intryck så ser de gärna olika former av anpassning kring ljudvolymer. Rörighet av olika slag kan upplevas som
stressande och jobbigt.
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ORRLEKEN
I stadsdelen Orrholmen ligger parkleken Orrleken. Till Orrleken är alla välkomna; oavsett ålder. På somrarna ordnar Orrleken grillkvällar och då parkleken ligger vackert
beläget vid Klarälven är det ett populärt ställe att besöka, särskilt för barnfamiljer.
HUR JOBBAR ORRLEKEN IDAG FÖR ATT GÖRA ER VERKSAMHET INKLUDERANDE OCH TILLGÄNGLIG FÖR UNGA I BEHOV AV STÖD?
• Vi välkomnar nya besökare och visar dem runt. Vi berättar vad de kan göra hos oss och erbjuder konkreta aktiviteter vid behov.
• Vi har bra markeringar på dörrar så att det är tydligt för besökarna vad de olika rummen är till för.
• I hallen finns det bilder och namn på alla som jobbar hos oss.

FRITIDSGÅRDARNAS HANDLINGSPLANER

• Vi har tydliga platser för ytterkläder och skor
• Personalen har arbetskläder på sig så att besökarna vet vilka de ska vända sig till.
• Vi ser till att ljudnivå är låg.

I kommande kapitel beskriver fritidsledare från verksamheterna i Karlstad hur de i dagsläget
arbetar med målgruppen och hur de framöver kommer verka för att öka inkludering och delaktighet.

• Aktuell information läggs ut på Facebook.
• Parken och utemiljön är anpassad för personer med rörelsehinder.
• I huset finns en förslagslåda, till vilken vi uppmuntrar besökarna att lämna förslag på aktiviteter.
• Vi har en eventgrupp, vars syfte är att påverka aktivitetsutbudet.
• Vi tar tillvara på den kompetens som våra funktionsvarierade besökare har, genom att uppmuntra dem att själva initiera egna aktiviteter. Detta kom att resultera i ett stickkafè, vilket var välbesökt och uppskattat bland såväl
gamla som unga.
• Vi har bra åldersgränser och bra öppettider vilket ökar tillgängligheten.

HUR VILL OCH KAN ORRLEKEN JOBBA I FRAMTIDEN?
• Vi önskar mer kunskap om funktionsvariationer och funktionsnedsättningar.
• Vi vill förbättra bilderna i huset som ska förmedla information.
• Vi kommer göra våra texter mer lättlästa genom att korta ner dem och bara ha med väsentligt information.
• Vi vill utöka vårt aktivitetsutbud.
• Vi vill erbjuda meditation och yoga.
• Vi vill ordna värdegrundslekar för våra besökare.
• Vi vill starta en motionsgrupp där man utövar enkla övningar.
• Vi vill ge våra besökare möjlighet att dansa genom att vi spela musik.
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KRONOPARKEN OCH ÄLVAN

MOLKOMS FRITIDSGÅRD

Stadsdelen Kronoparken ligger i den nordöstliga delen av Karlstad. I skrivande stund
håller fritidsgården Kronoparken på att byggas om och under tiden bedriver Fritidsgården Kronoparken och Älvan (Älvan är en mötespunkt för personer som identifierar sig
som tjejer) verksamheten i Frödinghöjdsskolans lokaler.

Molkom är en tätort i Nyeds distrikt i Karlstads kommun, som ligger mellan Karlstad och Filipstad. På Molkoms fritidsgård finns ett café med hälsosamt utbud och ett
gym som är öppet för alla i Molkom. Där finns också en förening: "Vi Unga - Molkom" där
ungdomar genomför aktiviteter för andra ungdomar i Molkom.

HUR JOBBAR KRONOPARKEN OCH ÄLVAN IDAG FÖR ATT GÖRA ER VERKSAMHET INKLUDERANDE OCH TILLGÄNGLIG FÖR UNGA I BEHOV AV STÖD?

HUR JOBBAR MOLKOMS FRITIDSGÅRD IDAG FÖR ATT GÖRA ER VERKSAMHET INKLUDERANDE
OCH TILLGÄNGLIG FÖR UNGA I BEHOV AV STÖD?

• Vi har mycket kvar att arbeta med; men vi försöker så gott vi kan med de medlen vi har. Vi försöker tex att vara

Vi jobbar för att alla ungdomar ska känna sig trygga, vi har därför stort fokus på samtal och bemötande. Vi jobbar

tydliga med information och vara välkomnande.

för ungas delaktighet i vår verksamhet, där ungdomar (ofta unga i behov av stöd) skapar aktiviteter för andra
ungdomar. Vi har en anslagstavla med veckans aktiviteter, på vilken det står vilken personalen som jobbar vilken

HUR VILL OCH KAN KRONOPARKEN OCH ÄLVAN JOBBA I FRAMTIDEN?

dag. Vi har tydliga trivselregler på fritidsgården och personalen är bra på att markera och följa upp situationer  som upplevts kränkande eller exkluderande mellan ungdomar. Personalen jobbar normkritiskt.

Vi bygger ju ett nytt hus; då ges nya förutsättningar och möjligheter. Vi kommer arbeta med handboken i vår
verksamhet.

HUR VILL OCH KAN MOLKOMS FRITIDSGÅRD JOBBA I FRAMTIDEN?

• Det hade varit bra med en "orienteringskarta" i husets entrè, samt att använda bildstöd för rum.
• Vi planerar att ha stående aktiviteter.

Informationen om våra aktiviteter kan bli tydligare och bättre; tex att vi har tydliga start- och stopptider för akti-

• Vi planerar att börja informera om våra aktiviteter månad för månad; för då är informationen tydlig och till-

viteterna, samt att det framgår vilken personal som ansvarar för dem. Vi vill bli bättre på att sprida information i

gänglig för målgruppen.

sociala medier. Vi vill utveckla bildstöd som används i vår verksamhet. Vi önskar mer lättillgänglighet i den fysis-

• Alla anställda ska ha fritidsledarkläder när vårt hus är öppet.

ka miljön; vi har en del höga trösklar och saknar automatiska dörröppnare. Vi skulle vilja arbeta mer normkritiskt

• Vi kommer återkommande diskutera mångfald på våra möten.

med våra aktiviteter; tex vända på normerna och arrangera rullstolsfotboll.

• Vi hoppas på att kunna samarbeta med särskolan och Fritidsknuten.
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SJÖSALAS FRITIDSGÅRD
I stadsdelen Vålberg ligger fritidsgården Sjösala. Vålberg ligger en bit utanför Karlstad
och kanske är det avståndet till resten av ”stan” som gör att Vålberg känns som ett eget
litet samhälle. I likhet med många småorter samverkar de lokala verksamheterna i Vålberg och Sjösalas lokaler nyttas av såväl Öppna förskolan som PRO.

UNO

I centrala Karlstad ligger UNO. UNO är ett kulturhus för personer i åldern 16-25 år. Det är
en kreativ mötesplats där besökarna kan skapa konst, dansa, designa kläder, se på film
eller fika. På UNO jobbar kultursamordnare som kan coacha besökarna om de till exempel vill arrangera en spelning, modevisning eller utställning.

HUR JOBBAR SJÖSALA IDAG FÖR ATT GÖRA ER VERKSAMHET INKLUDERANDE OCH TILLGÄNGLIG FÖR UNGA I BEHOV AV STÖD?

HUR JOBBAR UNO IDAG FÖR ATT GÖRA ER VERKSAMHET INKLUDERANDE OCH TILLGÄNGLIG
FÖR UNGA I BEHOV AV STÖD?

Vi har inte "medvetet" anpassat just för målgruppen unga i behov av stöd, men målgruppen kan ha nytta av vårt

Vi startade en teatergrupp med fokus på unga i behov av stöd, som var öppen för alla att anmäla sig till. Detta

nuvarande arbetssätt:

kan man se som en önskan att integrera gruppen unga i behov av stöd med resterande besökare. Gruppen fung-

• Ibland tänker vi på att vara extra tydliga när vi informerar om våra regler.

erade bra, men kanske gjorde kursens underrubrik "för personer i behov av stöd" att inga av våra andra besökare

• När vi lägger upp info på sociala medier skriver vi: Vilka som jobbar, hur länge aktiviteten pågår, samt öppetti-

anmälde sig. En förutsättning för att en sån här grupp ska fungera är att de som anmäler sig vet vad de ger sig

der.

in i. Kanske krävs det att man i marknadsföringen är tydlig med teatergruppens syfte; att det är en grupp som

• Vi visar nya besökare runt och presenterar aktivitetsrummen för dem

ska främja inkludering. Det kan kräva lite extra tålamod och förståelse för att tillvägagångssätten kan skilja sig

• Vi ser till att det inte är stökigt och högljutt i huset.

litegrann. Det måste få vara "högt i tak" och tillåtande i gruppen, för båda parter kan lära sig mycket av varandra.

• När vi ordnar större aktiviteter får ungdomarna blanketter med sig hem. Målsman får sedan skriva under på att

Kravet på kursledare behöver vara lite högre än vanligt: Personen behöver, utöver att ha kunskap om ämnet hen

den unge får delta, samt skriva ner sina kontaktuppgifter.

ska lära ut, ha erfarenhet av att jobba med personer med funktionsvariationer, samt veta hur man kan integrera

• Vi har kontakt med föräldrarna och samarbetar med dem.

grupper med olika funktionsuppsättningar med varandra.
En annan bra sak med teatergruppen har varit att många av deltagarna valde att dyka upp en stund innan kursen

HUR VILL OCH KAN SJÖSALA JOBBA I FRAMTIDEN?

började för att umgås och fika i caféet. Har man ett tydligt syfte med att besöka UNO är det lättare att upptäcka

• Vi kan vara tydligare när vi berättar om vårt aktivitetsutbud för nya besökare, samt erbjuda dem mer konkreta

resten av huset; vilket kan föda ideèr om andra saker man kan göra (tex komma hit och titta på film). Många av

aktiviteter.

våra rum är bokbara. Man kan själv höra av sig och önska en specifik tid då man exempelvis vill titta på film eller

• Vi kan låta våra aktiviteter ha olika svårighetsgrader/nivåer.

måla i projektrummet. Alla rum är tydligt skyltade på dörren och vi har även pictogram som beskriver vad man

• Små anpassningar kan spela stor roll för vissa, tex att vi har speciella sittplatser och markeringar med både bild

kan göra. Möjligen kan vi bli ännu tydligare. Tillgängligheten är god i lokalen med hissar till varje plan. Ålders-

och text.

gränsen i huset (16-25år) gäller inte för assistenter eller kontaktpersoner/ledsagare. I entrén har vi fotografier

• Vi ska ha ordning i våra aktivitetsrum.

och namn på all personal i huset.

• Vi önskar att öka vår kunskap om funktionsvariationer, samt få handledning i hur vi kan arbeta med unga i
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behov av stöd.

HUR VILL OCH KAN UNO JOBBA I FRAMTIDEN?

* Vi vill bedriva mer uppsökande arbete.

UNO skulle kunna börja bedriva uppsökande verksamhet gentemot vård och omsorg- funktionsstöd. Vi skulle

* Vi vill öka vår kontakt med föräldrarna till våra ”stammisar.

även kunna sprida ordet om vår verksamhet genom att besöka Daglig verksamhet. Ett bra sätt att introducera

* Vi vill ha kontakt med skolan, särskilt särskolan, och erbjuda dem att besöka gården.

UNO på har alltid varit att bjuda in grupper på studiebesök då UNO har stängt, för då har de möjlighet träffa

*Vi vill kunna erbjuda möjlighet att söka pengar till olika aktiviteter.

personalen och lära känna huset i lugn och ro.
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TILLGÄNGLIGHET
Alla bord har plats på sidan för eventuell rullstol. Vi har ett rum som heter Creo som finns om man behöver ett

TOLVMANSGATANS FRITIDSGÅRD
I Hagaborg, i centrala Karlstad ligger Tolvmansgatans fritidsgård. Fritidsgården har sin
verksamhet i en K-märkt tvåvåningsvilla som en gång varit konsertplats för en Ebba
Grön-spelning. På övervåningen har Våga, en separatistisk mötespunkt för personer
som identifierar sig som tjejer, sin verksamhet.
HUR JOBBAR TOLVMANSGATANS FRITIDSGÅRD OCH VÅGA IDAG FÖR ATT GÖRA ER VERKSAMHET INKLUDERANDE OCH TILLGÄNGLIG FÖR UNGA I BEHOV AV STÖD?
VÄLKOMNANDE
Vi hälsar alla välkomna och säger “Hej” när de kommer in. Som ny besökare får du en rundvisning. Personalen
visar då rum för rum för att visa vad som finns att göra på fritidsgården, Ungdomsbyrån, replokalerna och Våga.
I entrén på fritidsgården finns det bild och namn på all personal i huset, samt ungdomsledare. Vi sammanför
besökare med liknande intressen, exempelvis musik.
TRYGGHET
Besökarna får boka en halvtimme för pingis, biljard och PS4 så inte bara en grupp kan ta över en av platserna.
Vi är tydliga i konflikter med besökare om att vi är eniga i personalgruppen. Om någon missköter sig, och till
exempel är otrevlig eller för stökig, så får den gå för dagen och komma tillbaka nästa dag. Alla som har gårdskort
har gett oss ett nummer till en anhörig/målsman. Det önskar vi ifall det skulle hända något med besökaren när
den är här, men också för att vi ska kunna ha kontakt med vårdnadshavarna om besökaren missköter sig.När man
hänger på Fritidsgården önskar vi att besökarna tar av sig jackorna när de är inomhus. Vi i personalen bestämmer
också över vad som ska spelas på radion och om det ska vara musik eller inte.
TYDLIGHET
Vi har gårdskort på vår gård. Det har vi så att besökare kan låna pingis, biljard och PS4.

lugnt rum att vara i.
Vi har en verksamhet på sommaren som heter MoVe. Det är en mobil verksamhet med olika aktiviteter så som
bumperball, lazertag, fotbollsdart och pilbågsskytte. De flesta aktiviteter vi har med oss ut är aktiviteter som går
att anpassa till de flesta personer, oavsett funktionsvariation.Flera av våra verksamheter i huset går att ta ner till
entréplan så alla kan ta del av det.

HUR VILL OCH KAN TOLVMANSGATANS FRITIDSGÅRD OCH VÅGA JOBBA I FRAMTIDEN?
VÄLKOMNANDE
Vi skulle kunna nå ut med mer information och marknadsföra oss bättre på särskolor. Vi skulle även kunna ta
kontakt med de som jobbar som kontaktpersoner och tipsa dem om att de kan vara hos oss och hänga. Vi skulle
kunna se över om vi kan göra en infoflyer om Tolvmansgatan. Tolvmansgatans personal skulle göra uppsökande
arbetet gentemot Fritidsknuten.

TRYGGHET
Vi skulle kunna ha en kick off för Passalen-deltagarna så att de kan träffa personalen och känna in verksamhetens
rum i lugn och ro.

Tydlighet
Vi skulle kunna ha listor med arbetssysslor till de som kommer och hjälper till/jobbar hos oss. Ha information på
dörrarna till alla rum med vad som finns att göra där inne. Lista vad som finns på de olika våningarna. Hänga upp
Tydliga Trivselregler i verksamheten.

KUNSKAP OM FUNKTIONSVARIATIONER
Gå på föreläsningar när möjlighet ges.

TILLGÄNGLIGHET
Fixa en ramp ner till källaren så fler kan använda sig av studion.

KUNSKAP OM FUNKTIONSVARIATIONER
Vi söker alltid feriearbetare från gymnasiesärskolan till sommarens verksamheter på Tolvmansgatan.Under åren
har vi på Tolvmansgatan haft en del med vissa funktionsvariationer som kommit och arbetstränat hos oss. Vi som
jobbar har olika erfarenheter med att arbeta med individer som har diagnoser. Tre av oss som jobbar som fast
personal i huset är utbildade fritidsledare med specialpedagogisk inriktning. även en personal som är utbildad
sociologi.
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Karta över Karlstad och
var fritidsgårdarna finns.
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