Hur vi jobbar i
den öppna ungdomsverksamheten
#sthlmshetasteungdomshus

Verksamhetens
olika delar
Ungdomsverksamheten består av
olika delar: drop-in-verksamhet,
gruppverksamheter, projektkontoret
och studios.
Vår verksamhetsidé är att ”stimulera
till och stödja aktiviteter som bygger på
och förutsätter ungdomars eget aktiva
engagemang och ansvarstagande.”

- Vision för den öppna ungdomsverksamheten, KEKS

För ungdomar som inte är vana att
utmanas och har lågt självförtroende är steget till engagemang är inte
självklart. En verksamhet som utgår
från och förutsätter delaktighet får
positiva effekter såväl för individen
som för samhället i stort.
Den största delen av verksamheten
innehåller någon form av icke-formellt lärande.

Vad är våra
framgångsfaktorer?
En stor framgångsfaktor har varit att
vi fått förtroendet från chefer och
politiker att jobba oss framåt på den
väg som personalen sett som möjlig
och professionell.
Vi är medlemmar i KEKS-nätverket
och genom det har vi bland annat
haft möjlighet att jobba med trygghetsskapande åtgärder tillsammans
med verksamheter från hela Sverige.
Att verksamheten upplevs som trygg
är den enskilt viktigaste faktorn.
En annan helt avgörande framgångsfaktor är en sammansvetsad, professionell och utbildad personalgrupp
som vet exakt hur vi bygger trygghet,
sätter gränser, främjar ett gott beteende och stöttar varandra.

Drop in-metoden
Vad innehåller
dropSTUDIOS
in-metoden?
M-line

Arena Satelliten är ett ungdomsverksamhet som från början inte hade
en drop in. Ett behov uppstod och en
drop-in startades. Under långa perioder
kantades drop-in av otrygghet och olika
ungdomsgrupperingar försökte skapa
sig ett revir.
Drop-in-metoden är resultatet av ett
långt och systematiskt trygghetsarbete
som har genomförts på Arena Satelliten.
En utmaning med drop in-verksamheten är att vissa grupper av ungdomar
är ovana vid att vistas i ett aktivitetshus. Det skulle vara enkelt att slänga
fram till exempel ett tvspel och på så
sätt ”sysselsätta” dem. Det ställer inga
krav vare sig på ungdomar eller personal.

Aktivitet

Bemötandet

Att se och hälsa på varje individ. Vi kramas
mycket. Man kan säga att vi motverkar
macho/gäng-hälsningar genom att kramas.
När vi kramas kan vi även upptäcka om någon bär skyddsväst. Kramar sprider också
en varm atmosfär.

Den fysiska miljön

Vi tänker mycket på hur miljön är utformad.
Till exempel har vi inga sköna sittytor där
några kan skapa ett revir. Det finns flera
olika arbetsytor för att uppmuntra till aktivitet. Vi har en del höga bord som gör att vi
möter besökarna i ögonhöjd.
Vi har även medvetet valt bort biljardbord,
pingisbord och tv-spel.

Vi försöker att ha en
den (gärna producera
som gör att besökarn
delta vilket också de
pinka revir. Detta kan
Producenterna jobba

Teman

Olika teman på dropav kvällarna har olika
träffar vilket också s
sprider en atmosfär.

Medlemsskapet

Alla regelbundna bes
gång av medlemstal
trappan. Detta handl
oss av besökarna oc
sig av oss. Samt vilka
kan bli aktuella om d
reglerna. Detta skap
sägbarhet
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n aktivitet igång hela tiad av andra ungdomar)
na blir nyfikna på att
et gör det svårare att
n till exempel vara att
ar i Rekvisitaverkstan.

-in kvällarna. På två
aruppverksamheter
skapar nyfikenhet och

sökare får en genomlet och konsekvenslar om vad vi förväntar
h vad de kan förvänta
a konsekvenser som
den unge inte följer
par trygghet och förut-

Check-in
Den unge checkar in på en dator när
hen kommer till huset. Detta är en
funktion i vår digitala loggbok och motverkar anonymitet.

Personalen har också ett kodsystem för om
det behövs personalförstärkning i loungen
eller om övervakningskamerorna behöver
startas alternativt att det behöver larmas.

Nolltolerans

Efter stängning och ihopplockning har
personalen en halvtimme för reflektion och
summering av kvällen. Vad var bra? Vad
behöver förbättras? Kunde vi ha gjort något
annorlunda? Något som behöver följas
upp? Loggboken fylls i.

Vi har nolltolerans mot dålig attityd och
skojbråk.

Allt

till exempel replokaler, är inte tillgängligt
hela tiden vilket också skapar ett sug.

Uppstartsmöte

Inför varje drop-in har personalen en genomgång av vad som ska ske under kvällen. Vem har vilken roll, vem håller i vilken
verksamhet, möten, vem bär larmet, utrustar sig med komradios med mera. Komradios är ett effektivt sätt att hålla kontakt då
personalen kan vara spridda i lokalerna.

steungdomshus!

Eftersnack

Tanken med drop-in är att individ för
individ locka in den unge i någon verksamhet, att väcka lust och längtan.

Gruppmetoden
Grupperna är av utbildande karaktär, så kallat
icke-formellt lärande och vår tanke är att alla vill
lära sig nya saker. Det ungdomarna lär sig teoretiskt omsätts i praktiken på våra evenemang
Verksamheten har ett flertal grupper med olika
inriktningar. Innehåll och utbildningar skiljer sig
åt men vissa grundläggande kurser har grupperna tillsammans.
Vi jobbar för att våra grupper ska vara ett alternativ till mindre bra sammanhang och destruktiva grupperingar. Grupperna blir ett positivt
sammanhang och ökar ungdomarnas känsla av
sammanhang. En stark känsla av sammanhang,
KASAM, kan enligt Aaron Antonovsky (19231994, professor i medicinsk sociologi vid Ben
Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel), verka som ett slags vaccination mot ohälsa.
En uttalad målsättning är att skapa broar till
uniformsbärande personal och samhället. Vi jobbar framförallt med ordningsvakter, brandkåren
och polisen.

Gruppresan
Nya grupper startas en gång om året och följer
processen i Satellittrappan.
Trappan har vi tagit fram för att det ska vara lätt
för ungdomarna att förstå hur gruppresan ser
ut. Det är också en process och metod som alla
grupper följer.
När den unge varit med i två år kan hen bli en
mentor är en förebild för nya gruppmedlemmar.
Den unge är då med och håller i olika övningar
och utbildningar. Mentorer ges ibland möjligehet
att arbeta på husets evenemang och erhålla lön.

Projektkontoret
På Arena Satelliten har vi ett Projektkontoret
som kallas för Bankomaten. I Bankomaten kan
den unge söka resurser till ett projekt eller idé.
Ingenting är omöjligt, det gäller bara att hitta
rätt väg.

•

Begreppet projektkontor är framtaget inom
KEKS-nätverket . Projektkontoret är en metod
som syftar till att stödja ungas enagemang och
ansvarstagande samt att stödja ungas egna
organisering

•
•

Projektkontoret skapar möjligheter och förutsättningar för den unge att utveckla en positiv identitet, god självkänsla och möjlighet att
förverkliga en idé samtidigt som den unge lär sig
hur drömmar kan bli verklighet. Att vi gör saker
”på riktigt” är utmärkande för oss.

•
•

En process för ett projekt kan se ut så här:
• Den unge besöker projektkontoret och bollar
idén med kompisar och/eller en fritidsledare.
• Beskriv idén. Vad är idén? Vem är idén till
för? Hur ska den genomföras? När ska allt
göras?

•
•

•

Vad behöver du? Lokaler? Resurser? Kunskap? Material? Budget?
Ansökan formuleras och lämnas till personalen.
Efter cirka en vecka återkopplar personalen
till den unge.
Kontaktperson från personalen är utsedd.
Planeringen av projektetet startar, möten
planeras in, budget görs, resurser kartläggs
m.m.
Ska UMV, Producenter, TeknikCrew och/eller
SatellitenCrew engageras?
Projektet/evenemanget genomförs.
Utvärdering och gruppenkät görs.

Körkortsmetoden
Vi har nio olika studios. Dessa är utrustade med
den utrustning som behövs för ändamålet i varje
studio. Målsättningen är att varje studio ska
vara professionell och funktionell.
För att den unge ska få tillträde till en studio så
går den en körkortskurs.
Den processen ser ut så här:
• Den unge kontaktar personal och bokar en
tid för körkort till aktuell studio
• Kursen genomförs. Den kan vara 1-3 gånger
beroende på vilken studio det är.
• Den unge får även en genomgång av regler,
check-in-systemet och vad som förväntas av
ett medlemsskap.
• Den unge får en inloggning till bokningssystemet och eventuellt en tag eller kod för att
komma in i lokalen.
• Klart för den unge att själv boka tider själv i
studion!
Körkortsmetoden bygger på ömsesidig respekt
och förtroende.

De som har ett körtkort kan boka tider mellan
klockan 8.00-22.00 söndag-fredag och lördagar
8.00-19.00. Fritidsledare behöver ej finnas på
plats men det finns en vaktmästare som även
kan släppa in och ut ungdomar som har bokat en
studio.
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