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Fritidsledarna fortsätter att i ur och skur vara ute och fälta vilket uppskattas
av de medborgare de möter som känner sig tryggare när det är fler vuxna ute
på stan. De möter en hel del ungdomar som trots bistert väder är ute då de
inte har någon annanstans att ta vägen och inte vill eller kan vara hemma av
olika anledningar.
Under december månad försökte man skapa lite julkänsla genom diverse
aktiviteter online bl.a. digital ”snällkalender”, man gjorde också en
informationskampanj med viktiga telefonnummer om man behöver hjälp och
någon att prata med , jul och lov är inte kul för alla. Man hade även aktiviteter
utomhus som t.ex. att med hjälp av ledtrådar hitta ”julnissarna” och få en
julklapp.
Sociala medier har blivit ett stort hjälpmedel för att nå ut till och fortsätta
hålla kontakten med ungdomarna, mycket sker via livesändningar på
Instagram. Man gör quiz, bingo, chatt-online, charader, wordfeud m.m.
En mycket uppskattad sändning är där barnen själva kan delta hemifrån och
lära sig matlagning /bakning. Första gången lärde man sig göra tomatsoppa
och den soppa som gjordes av personalen på fritidsgården lämnades sedan till
den grupp som försöker hjälpa hemlösa vilket blev mycket uppskattat och
detta lär barnen att vara hjälpsamma och visa empati för de som har det
sämre ställt i samhället.
En gård har börjat med att livesända intervjuer med en inbjuden gäst där
barnen kan skicka in frågor i förväg som de vill ha svar på.
Planeringen för att göra ett digitalt UKM tillsammans med Svedala har
påbörjats, det har skapats en arbetsgrupp med fritidsledare, ungdomar och
personal från evenemangsenheten.
I Anderslöv har nu byggandet av väggen i Allaktivitetshuset påbörjats.
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På grund av besparingar kommer en vakant tjänst på Ungdomens hus inte att
tillsättas.
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