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Öppen fritidsgårdsverksamhet 

Bollnäs kommun fritidsgårdsverksamhet är en så kallad öppen 

fritidsverksamhet. Det är en verksamhet som i huvudsak är kostnadsfri och 

som inte kräver något medlemskap, dit unga kommer av egen vilja och utan 

krav på prestation. Den öppna verksamheten inkluderar mer eller mindre 

strukturerade aktiviteter. Den öppna fritidsverksamheten organiseras delvis 

utifrån fritidsgårdar, men verksamheten är inte bunden till dessa lokaler. 

Fokus är på verksamhetens innehåll, där mötesplatser kan variera.  

Bollnäs kommuns fritidsgårdar finns i anslutning till målgruppen för 

verksamheten, i Bollnäs, Kilafors och Arbrå. Aktiviteter och 

fritidsgårdsverksamhet kan dock bedrivas på olika platser i kommunen. 

Fritiden i fokus 

Bollnäs kommuns fritidsgårdsverksamhet bedrivs i första hand på 

ungdomars fritid. Verksamheten har dock en tydlig förankring till 

ungdomars skoltid, med viss verksamhetstid förlagd till skolan.  

Ungas möjligheter till utveckling 

Fritidsgårdsverksamhetens främsta uppdrag är att arbeta med att främja 

ungas möjligheter att hitta och utöva sina intressen på fritiden. Den ska 

också vara en plats där det är möjligt för unga att upptäcka och utveckla sina 

inneboende resurser. 

Fritidsgårdsverksamheten skapar möjligheter för att utvidga ungas 

omvärldsbild och skapa ett medvetet engagemang för sin omvärld. Det 

lokala perspektivet och det lokala varumärksbyggandet är centralt för 

verksamheten, men med ett större sammanhang i åtanke. Verksamheten 

inspirerar till att ”tänka globalt – agera lokalt”. 

Fritidsgårdsverksamheten ska fungera som möjliggörare, genom att bland 

annat erbjuda aktiviteter i samverkan med föreningslivet, kulturenhetens 

olika verksamheter, övriga kommunala förvaltningar med flera. 

Inkludering och delaktighet 

Fritidsgårdsverksamheten fokuserar i första hand på ungdomar som går i 

högstadiet, men ibland lockar verksamheten både yngre och äldre. 

Fritidsgårdsverksamheten erbjuder mötesplatser som bejakar alla människors 

lika värde oavsett ålder, kön, åsikter, bakgrund och kulturell eller etnisk 

tillhörighet. 

För att nå och locka olika grupper behövs ett varierat verksamhetsinnehåll. 

Det finns därför en flexibilitet inom fritidsgårdsverksamheten. Unga med 

olika intressen kan inspirera varandra till att prova nya saker. Verksamheten 

skapar förutsättningar för möten som kan frigöra människors resurser och 

stärka vänskapsbanden mellan människor i samhället.  

En viktig utgångspunkt i fritidsverksamheten är att alla människor har något 

att bidra med och talanger att utveckla. Unga med olika bakgrund ges 

möjlighet att utveckla social kompetens, känna tillhörighet och lära sig 

demokratiska värderingar i fritidsgårdsverksamheten. Ungdomar ges också 

möjlighet påverka verksamheten utifrån deras behov och inspiration. 

 


