Trondheim kommune

Saksframlegg
Rammer og prosessplan for utarbeidelse av "Plan for organisering av og innhold i fritidsklubber/kulturhus
for ungdom".
Arkivsaksnr.: 11/15988
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Kulturkomiteen og oppvekstkomiteen i Ungdommens bystyre tar stilling til rammer og prosessplan for
utarbeidelse av "Plan for organisering av og innhold i fritidsklubber/kulturhus for ungdom"
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Bakgrunn
Følgende notat ble lagt fram for KIF-komiteen 15.mars 2011. Rådmannen ønsker innspill fra
Ungdommens bystyre ved kulturkomiteen og oppvekstkomiteen på rammer og prosessplan.
Fakta
Notat februar 2011
Til: KIF komiteen
Fra: Kommunaldirektør Morten Wolden

Notatet omhandler:
Foreliggende notat er et innspill til KIF komiteens møte den 15.mars 2011 vedrørende rammer og
prosessplan for utarbeidelse av Plan for organisering av og innhold i fritidsklubber/ kulturhus for ungdom.
Planmessige forutsetninger:
Kommunale føringer
Kommuneplanens samfunnsdel 2009 – 2020 bygger på følgende seks felles strategiske hovedgrep:
Mestring - samhandling, samarbeid og samordning – medvirkning – kommunikasjon ressursstyring - kompetanseutvikling
Og har blant annet følgende mål:
1.1: I 2020 har barn og unge i Trondheim kompetanse som styrker dem i møtet med framtidas
utfordringer.
Kommunen vil
• Bidra til at barn og unge lærer seg å lære
• Øke barn og unges læring gjennom møtet med allsidig kompetanse, kulturelle aktiviteter og
opplæring tilpasset deres forutsetninger
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2.1: I 2020 er barn og unge aktive i miljøarbeidet og utviklingen av Trondheim som bysamfunn
Kommunen vil
• Inspirere og motivere barn og unge til aktiv medvirkning i demokrati og samfunnsdebatt
3.1: I 2020 opplever barn og unge i Trondheim trygghet i hjem, barnehage, skole og fritid.
Kommunen vil
• Bidra til at voksne tar ansvar i møtet med barn og unge som lever under mangelfull omsorg
3.7: I 2020 er byens ulike arenaer tilrettelagt for mangfoldet i befolkningen
Kommunen vil
• Tilrettelegge for utvikling av kultur- og fritidstilbud som avspeiler mangfoldet i befolkningen

I Handlingsplan for kunst og kultur del 2, Handlingsprogram for kultur 2010-2013 står:
Trondheim kommune skal utarbeide en plan for fritidsklubber/kulturhus for ungdom som attraktive
og utviklende møteplasser.

Status:
Trondheim kommune driver pr. 1. februar 2011 ni fritidsklubber/ kulturhus i bydelene. Åtte i regi av
Kulturenheten og en i regi av Rosenborg skole med støtte fra Kulturenheten. I tillegg driver Kulturenheten
Kultursenteret ISAK, Koncept og Trikkestallen skatehall.
Fritidsklubbene er åpen på kveld og helg og har en gjennomsnitts åpningstid pr. uke på 15 timer. I 2010
hadde fritidsklubbene et besøkstall på 34 794 ungdom totalt.
Kulturenheten har utarbeidet ”Fritidsklubbenes Manifest” www.trondheim.kommune.no/manifest som er
førende for alle fritidsklubber som drives i regi av enheten.

Formål:
Formålet er å utarbeide en plan for Trondheim kommune sitt framtidige kultur og fritidsarbeid for ungdom,
med vekt på hvordan det skal utvikles attraktive og utviklende møteplasser for ungdom i bydelene og
sentrum.
Planen skal fastsette kommunens mål, prioriteringer og rolle for området.
Rammer og avgrensninger:
Planen skal være ferdig i løpet av høsten 2011.
Forslag til avgrensninger:
Planen skal omhandle aldersgruppa 13 – 25 år med et tidsperspektiv på 4 år, dvs. for perioden 2012 –
2015.
Følgende områder skal belyses i planen:
Innhold
Hvordan skape et kvalitativt tilbud med mulighet for sosial og kulturell mestring, opplevelse og inkludering
for et mangfold av ungdom?
Medvirkning
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Hvordan ivareta og møte ungdommens synspunkt, ideer og prosjekter på best mulig måte?
Geografisk dekning
Hvor viktig er geografisk nærhet for ungdommene og hva er ”for langt unna”?
Bemanning
Hva er kompetente voksne, og hvordan rekruttere og beholde slike ansatte?
Samarbeid
Internt
Hvordan utnytte kommunens mangfold av kompetanse til det beste for ungdommene?
Eksternt
Hvordan kan kommunenes fritidsklubber/kulturhus være en ressurs i - for og sammen med sitt nærmiljø?

Prosess:
Oppstart prosess for ansatte i Ung Kultur – Kulturenheten

august 2010

Kulturkomiteen i Ungdommens bystyre orienteres om saken og
inviteres til å komme med innspill

høst 2010

Ung Hit kobles inn i prosessen

høst 2010

Organisering av ungdomsarbeid i Norge og Norden kartlegges

høst 2010

Problemstillinger løftes inn på Mobiliseringskonferanser

januar 2011

Notat KIF komite

februar 2011

Første utkast ferdig

juni 2011

Planen legges frem for Ungdommens bystyre
Plan ferdigstilles

august 2011
høst 2011

Ungdom og ansatte i Kulturenheten sine Kulturhus og fritidsklubber vil bli involvert gjennom prosessen.
Konklusjon
Kulturkomiteen og oppvekstkomiteen i Ungdommens bystyre gir innspill på notatet fra rådmannen ”rammer
og prosessplan for utarbeidelse av Plan for organisering av og innhold i fritidsklubber/kulturhus for ungdom"

Rådmannen i Trondheim, 28.03.2011
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May-Iren S. Evenmo
Koordinator, Ungdommens bystyre
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:

... Sett inn saksutredningen over denne linja
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