
Vi arbetar med öppen, organiserad 
och uppsökande verksamhet för barn 

och ungdomar.

Våra förväntningar och förhållningssätt 
är tydliga för att skapa tillit, socialt 
samspel och personlig utveckling 

för ungdomarna.

Vi arbetar självklart även med 
jämlikhet, inflytande/delaktighet 
och alltid med ett barnrättsfokus.

Vardagkvällar 
Vardagkvällarna arbetar vi mer målinriktat tillsammans 
med ungdomarna. 

Vi har främjande samtal, olika workshops, gruppverk-
samheter, värderingsövningar, quizar etc. Ibland lägger vi 
in ett riktat målarbete i aktiviteterna, exempelvis att måla 
mot ett tema, samtal om det ungdomar tycker är viktigt. 
Vi både utmanar och reflekterar med ungdomarna.

Fredagkvällar
Fredagarnas aktiviteter skapar vi alltid med fokus på att 
de ska vara roliga. Exempel på aktiviteter är tivolikväll, 
karaoke, vem kan slå personalen, ungdomarnas val, 
kockduellen och hela Ekerö bakar. 

Måndagsklubben
Denna verksamhet är för ungdomar med funktions-
variationer. Vi utformar verksamheten tillsammans. 

Gruppverksamhet
Grupper skapas utifrån de behov som finns hos 
ungdomarna. Exempel är utvecklinggrupp, podd, film,  
målning, FunPark, spontanidrott och tillverkning av fiskedrag.

VÅRA FÄLTASSISTENTER

Platsobunden verksamhet
Den platsobundna verksamheten sker på olika platser 
och är alltid organiserad av personal eller initierad av 
ungdomar. För att kunna delta ska man alltid vara 
föranmäld. 

Verksamheten sker på olika platser och exempel på 
aktiviteter är ”Halv åtta på Uppgård/Tappen”, spökvandring 
på slottet, fysträning, uppdraget och utflykter.

Utåtriktade fritidsledare
Våra Utåtriktade fritidsledare möter era barn i skolorna  
under dagtid. Syftet med detta är att nå och skapa relationer 
till fler samt att synliggöra intressen, behov och möjligheter. 
Det är också viktigt att sammanföra och vägleda för att 
öka socialt samspel och intressebredd. Vi försöker även att 
knyta ihop unga med andra aktörer, exempelvis föreningar.

Fält
Fältassistenterna verkar för att ungdomar i Ekerö kommun 
ska uppleva trygghet och få goda uppväxtvillkor. De har 
ett förebyggande uppdrag och där ingår det att arbeta 
uppsökande för att kunna bygga relationer. De är ett stöd 
för de ungdomar de möte i sitt arbete.

Sociala medier
 Ekans Fritidsklubb vuxna

 65:ans Fritidsklubb vuxna

 Stengårdens Fritidsklubb  vuxna

 Ung i Ekerö kommun vuxna

 Ung i Ekerö kommun vuxna

 Faltgruppenekero  vuxna

 sextiofemman ungdom

 ungistenhamra ungdom

 Ung i Ekerö kommun  ungdom

 ungiekeropodd alla

 Ung i Ekerö kommun alla

Ung i Ekerö 
kommun

Hälsa gärna på oss. 
Vuxna är alltid 

välkomna!

VÅRA FRITDSLEDARE I UNGDOMSVERKSAMHETERNA



Information
till vårdnads-

havare

Föräldravandringen i Ekerö kommun vänder 
sig till vårdnadshavare med barn i årskurs 7-9
i skolorna Tappström, Birka, Träkvista och 
Uppgård.

Ung i Ekerö kommun arbetar 
professionellt och målmedvetet 
för en trygg, jämlik, utvecklande, 
rolig och meningsfull fritid 
tillsammans med kommunens 
barn och ungdomar. 

Enheten samverkar med många 
olika aktörer t ex skola, socialtjänst, 
väktare, polis, föreningar m fl.

 

Föräldra-
vandring

Föräldravandringen bidrar till att skapa en trygg miljö för 
ungdomar. När ni vuxna föräldravandrar är ni behjälpliga 
för ungdomar som vistas ute, ni möter andra vårdnads-
havare och får en ökad förståelse för ungdomarnas situation. 

65:an:
Samling fredagar och lördagar kl 20.00  
på 65:an, Ekerövägen 65.

Stengården:
Samling fredagar kl 20.00 på Stengården,  
Herman Palms plan 12.

Där möts ni av personal eller bevakningspersonal som  
kvitterar ut västar till er, informerar om saker att tänka på, 
platser att besöka och ger ut viktiga telefonnummer.

1-2 vuxna blir kontaktpersoner till Ungdomsverksamheten.
Kontaktpersonen mailar enhetschef Inger Nilsson, 
inger.nilsson@ekero.se om hur kvällen har varit.

Tusen tack för er hjälp - tillsammans hjälps vi åt att 
skapa en trygg miljö för våra ungdomar.

Ekans fritidsklubb 08-124 576 94                                                    

Måndagsklubben 08-124 576 94                           

65:ans fritidsklubb 08-124 576 92                           

65:an  08-124 576 92                                                    

Stengårdens fritidsklubb 08-124 576 93 

Stengården 08-124 576 93 

Utåtriktat/uppsökande 08-124 576 94 

Plats-obunden 08-124 576 93

Fält 070-167 06 82

Ung i Ekerö kommuns 
verksamheter

Ung i Ekerö 
kommun

UNG I EKERÖ KOMMUNS PERSONAL


