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ALE. Ale fritid vänder 
sig till kommunens 
unga mellan 13 och 20 
år med en fråga:

– Vad vill du göra?
Senast i oktober hop-

pas Thomas Hermans-
son att den ”Tvärballa 
bankomaten”, som nu 
är fylld med 100 000 
kronor ska vara tom.

Som en del av arbetet med 
KEKS – Kvalitet och Kom-
petens i Samverkan har Ale 
fritid valt att avsätta 100 
000 kronor, vilket motsvarar 
närmare en tredjedel av fri-

tidsgårdarnas verksamhets-
pengar för 2013, för ungdo-
marna själva att bestämma 
över. 

– Det gäller att tro på ung-
domarna, ge dem förtroende 
och våga förvänta sig saker av 
dem. Vi jobbar redan mycket 
med att öka inflytandet och 
nu växlar vi upp ett steg till, 
säger Thomas Hermansson, 
processledare och ansvarig 
för att utveckla och leda det 
nya arbetssättet KEKS. 

Genom en ansökan på 
kommunens hemsida söker 
man stöd för att ordna olika 
aktiviteter och projekt, men 

för att underlätta ansök-
ningsprocessen är det bra om 
man först bollar idén med en 
fritidsassistent. 

I den beslutande styrgrup-
pen sitter fem representan-
ter från Ungdomsrådet med 
stöd av två vuxna och målet 
är att man ska få svar inom en 
månad.

– Saknas det något på din 
fritidsgård eller där du bor? 
Det kan vara både på lång 
och kort sikt, men vi upp-
muntrar till att göra saker 
som även gynnar andra ung-
domar. Det kan vara allt från 
att starta en filmklubb för 

sexåringar till att sätta upp 
en teater. Jag hoppas och tror 
att vi får in ansökningar som 
förvånar och utmanar oss. 
Förhoppningen är att peng-
arna ska vara slut i oktober. 

JOHANNA ROOS

… och nu ska Tvärballa bankomaten tömmas

Tror på ungdomarna. Thomas Hermansson, processledare 
på Ale fritid, utvecklar och leder det nya arbetssättet KEKS 
med syfte att öka ungdomarnas delaktighet och infl ytande. 
”Tvärballa bankomaten” är en del i det arbetet.

– Nytt arbetssätt inom Ale fritid
KEKS låter alla få ta del av kakan
ALE. I januari infördes 
ett nytt arbetssätt 
inom Ale fritid.

KEKS står för Kva-
litet och Kompetens i 
Samverkan.

Med hjälp av noggran-
nare utvärdering ska 
kvaliteten höjas i syfte 
att öka ungdomarnas 
delaktighet och infl y-
tande. 

En kväll på fritidsgården är 
till ända och besökarna har 
begett sig hemåt. För den 
ansvariga fritidsassistenten 
har det blivit dags att utvär-
dera arbetspasset i loggboken. 

Även tidigare har det förts 
statistik över hur många ung-
domar som besöker fritids-
gårdarna, hur många killar 
och hur många tjejer.

Sedan i januari har man 
inom Ale fritid tagit utvärde-
ringen ett steg längre genom 
KEKS – Kvalitet och Kom-
petens i Samverkan. Det är 
både ett verktyg för utvärde-
ring och en samverkansorga-
nisation som allt fler kommu-
ner ansluter sig till.

Ett par gånger per termin 
hålls utvecklingsforum med 
representanter från medlems-
kommunerna. 

Årligen genomförs även en 

mötesplatsenkät som gör det 
möjligt att jämföra resultat, 
dels mellan orterna och dels 
med andra kommuner. Det 
gör det möjligt att sätta upp 
både lokala och mer övergri-
pande mål när det gäller ung-
domsverksamhet. 

Ungdomarna delaktiga
Thomas Hermansson, pro-
cessledare på Ale fritid, 
arbetar med att utveckla och 
leda det nya arbetssättet med 
syfte att öka ungdomarnas 
delaktighet och inflytande. 

– I grunden handlar det 
om att se hur vi kan få ut det 
mesta av det vi gör. Sådant 

som tidigare var luddigt har 
blivit tydligt. KEKS är ett 
verktyg som hjälper oss att 
utvärdera vårt arbete sam-
tidigt som ungdomarna får 
vara med och bestämma.

Som ett direkt resultat av 
den nya metoden har projek-
tet ”Tvärballa bankomaten” 
startats. Ale fritid har näm-
ligen beslutat att närmare en 
tredjedel av fritidsgårdarnas 
verksamhetspengar för 2013, 
ska läggas i ungdomarnas 
egna händer.
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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16PL

IS
SÉ

G
A

R
D

IN
ER

  T
R

Ä
PE

R
SI

EN
N

ER
  P

ER
SI

EN
N

ER
  M

A
R

K
IS

ER
  L

A
M

EL
LG

A
R

D
IN

ER

P
LISSÉG

A
R

D
IN

ER  T
R

Ä
PER

SIEN
N

ER  P
ER

SIEN
N

ER
  M

A
R

K
ISER  L

A
M

ELLG
A

R
D

IN
ER

NÖDINGE. Förra veckan 
pågick vandringsut-
ställningen ”Kärlek och 
hat” på Ale gymna-
sium. 

Den tar upp normer, 
sociala medier, genus 
och identitet och utgör 
en grund för vidare 
diskussioner.

”Vad är det finaste och värsta 
du har fått via SMS eller 
Facebook?” 

Så lyder en fråga som 
står skriven på en knallgul 
trävägg. Nedanför har ung-
domar fått svara på post-it-
lappar.

I en neongrön pratbubbla 
står skrivet: ”Idag vet alla 
mer om dig själv än vad du 
gör.”

Tankar kring sociala 
medier, förbjudna känslor 

och sökande efter identitet 
är ämnen som vandringsut-
ställningen ”Kärlek och hat” 
tar upp.

Arbetsmaterial
Den vänder sig till en mål-
grupp mellan 13 och 19 år 
och förra veckan hade den 
kommit till Ale gymnasium. 
Skapare är pedagogen Isabel 
Eriksson och utställningen 
produceras av Vänermuseet 
med finansiering från All-
männa Arvsfonden. 

– Det är en fantastisk 
utställning om ungas känslo-
liv, kärlek, internet och soci-
ala medier. Utifrån utställ-
ningen kommer vi att kunna 
diskutera dessa frågor vidare 
och man fick även med en 
”verktygslåda” med använd-
bart arbetsmaterial, säger 
initiativtagaren Christina 

Magnusson Wallöe på Ale 
fritid.

– Utställningen ”Kärlek och hat” öppnar upp diskussioner

En riktig känsloväckare
Initiativtagare. Christina Magnusson Wallöe på Ale fritid initierade att utställningen ”Kärlek 
och hat” skulle komma till Ale gymnasium förra veckan. Frågeställningen tar man med sig i 
det fortsatta arbetet med ungdomarna. 

Internet är en stor del av ungas liv Internet är en stor del av ungas liv 
och behöver därför diskuteras. och behöver därför diskuteras. 

Ungdomar har själva varit 
med och bidragit till utställ-
ningen.
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