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Verksamhetsrapport juni/juli Ungdomsenheten
Sommaren har varit fylld av massor av aktiviteter.
På skolavslutningen deltog fritidsledare på ”Varannan vattenkampanj” för
studenterna för att sedan ge sig ut på stan för att fälta på kvällen.
Till allas stora glädje kunde vi äntligen återuppta traditionen att gemensamt
åka till Tosselilla, vi fyllde två bussar med 100 ungar men kunde lätt fyllt tre
om vi hade haft personal och pengar till det.
Det anordnades en kickbike dag i Generationsparken med Sveriges bästa
kickbikeåkare, Isak Huddén, vilket var mycket uppskattat av alla hans fans.
Anderslövs fritidsgård har bl.a. varit på Ystad djurpark, cyklat dressin i
Tomelilla, haft samarbete med scouterna, haft bouleturnering, lånat ut
fritidsbanksprylar och tillbringat en del tid på friluftsbadet och haft aktiviteter
där.
Ungdomens hus har tillbringat mycket tid i Generationsparken med
aktiviteter, spelat discgolf, smashball, vattentävlingar på gårdsplanen,
frågesport och fortsatt projektet att tillsammans med ungdomarna skapa
pärltavlor till väggarna på fritidsgården. De har även varit på utflykt i
Kroksbäcksparken i Malmö, spelat minigolf på Ribban, Snogeholmssjön.
Backafall har haft ca 15 sommarjobbare varje period som har fått jobba
med att planera och genomföra aktiviteter för andra ungdomar. De har varit
uppdelade i två arbetslag där det ena har jobbat kväll och haft öppet på
gården och det andra har jobbat dagtid och varit ute på olika platser i
kommunen och gjort aktiviteter och även gjort en del utflykter.
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De har genomfört två välbesökta fotbollsturneringar, en på
Söderslättshallen med 12 anmälda lag + publik totalt ca 300 personer och
en på Liljeskolans multiarena med 11 lag sammanlagt ca 95 personer.
Varje tisdag har de varit på Fagerängen tillsammans med Aktiv gemenskap
och anordnat aktiviteter.
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De har haft 5-kamp i Kastanjeparken, Fun in the sun i Stadsparken,
brännbollsturnering i Östervångsparken, volleyboll och grillning på
Dalabadet, prova-på-träning med Trelleborg boxing academy och Muay
thai.
De har gjort utflykter till bl.a. Skånes djurpark, Svedalabadet, åkt
skateboard i Stapelbäddsparken, badat i Skanör, varit på ”Kul i Malmö”,
m.m.
I början på juni var alla fritidsledarna på en konferens i Helsingborg,
Erfarenhetsdagarna, som är för fritidsledare från hela landet där man
förutom givande föreläsningar får tillfälle att utbyta erfarenheter med
kolleger från andra fritidsverksamheter.
Vi hann också med ett studiebesök på ”Sågen ” i Klippan som är ett
aktivitetshus för alla åldrar med bl.a. 30 föreningar, café, streetyta,
fritidsgård, replokaler, makerspace, möteslokaler och en stor
arrangemangslokal.
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