Inspirationsföreläsning:

Fritidsgården
- skall den förebygga eller främja?
Det var barnavårdsnämnderna som tog initiativet när de kommunala ungdomsgårdarna öppnades på 1930-talet. Gårdarna vände sig till ”föreningslös ungdom” och skulle användas i ”direkt
sanerande syfte” för att förhindra kriminalitet m.m. Gårdarna skulle förebygga.
På 1970-talet blev ungdomsgårdarna fritidsgårdar och ungdomsledarna fritidsledare. Uppdraget breddades och fritidssektorn blev huvudman. Gårdarna skulle främja.
Numer vill många att gårdarna skall både förebygga och främja. Är det möjligt? Hur skapar vi
en effektiv ungdomspolitik?
Föreläsningen tar bl.a. följande:
• bakgrunden och framväxten av ungdoms/fritidsgårdarna.
• tidigare talade vi om ”håglös byxficksungdom”. Nu talar vi om ”ungdomar i riskzonen”
Nytt vin i gamla läglar?
• är det någon skillnad mellan sluten föreningsverksamhet och öppen fritidsverksamhet.
• fritidspedagogik och socialpedagogik, vari ligger skillnaden?
• är starkt ålderssegregerade anläggningar bra fritidsmiljöer? Vad är en bra fritidsmiljö?
• ungdomsgårdar, fritidsgårdar, allaktivitetshus och grannskapscentra? Är det någon skillnad?
• fritidsledare, ungdomsarbetare eller animatörer. Vilka kompetenser behövs?
• lönar sig ett effektivt ungdomsarbete? Eller är det pengar kastade i sjön?
• hur ser verksamheten ut i andra länder?
• fritidsgårdarna har diskuterats i 60-70 år. Vilka lösningar är långsiktigt hållbara?
Diskussionen förs utifrån svensk och utländsk forskning på området - framför allt böcker som
Staten och ungdomens fritid och Mötesplatser för unga, samt rapporten Att professionalisera
fritidssektorn en internationell utblick.
En föreläsning förändrar sällan världen. Vi ser därför gärna att denna föreläsning kan fortsätta i
ett konkret förändringsarbete. Vi ställer upp som stödpersoner i ett sådant.
Målgrupp: ansvariga (politiker och tjänstemän) för fritidsgårdsverksamheten, fritidsledare.
Föreläsare: Hans-Erik Olson, fil.dr. och fritidsvetare.
Plats: föreläsningen ordnas lokalt i en kommun eller en kommundel.
Kostnad: Beror på omfattning och uppläggning. Vi har ett konkret förslag till uppläggning.
Kontakta oss för diskussion.

Fritidsvetarna
Fritidsvetarna är ett kunskapsföretag kring livskvalitet och välbefinnande. Vi hjälper företag, förvaltningar
och organisationer att skapa goda, sunda och harmoniska människor - i organisationen och i samhället.
Vi utvärderar och analyserar verksamheten, kompetenshöjer personal och förtroendevalda samt stöder utvecklingsarbete. Vår verksamhet grundar sig på vetenskaplig teori och empiri – ett bra sätt att nå kvalitet.
Läs mer och besök Fritidsvetenskaplig bokhandel på www.fritidsvetarna.com
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