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Kulturplan for ungdom 2013-2017

Visjon
Skien kommune skal skape
og utvikle gode og allsidige
møteplasser for alle
ungdommer.
Skien kommune skal ha
et mangfold av store og
små arrangementer av
god kvalitet, og sikre at
ungdommer selv får være
med å bestemme i saker
som angår dem.

Denne lille
boken tilhører
_____________________________
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1. Hva er Team Fritid?�����������������6
2. Hva koster det?���������������������� 10
3. Hvor kan vi treffes?������������� 12
4. Hva kan vi bestemme?����� 16
5. Hvem kan komme?����������� 20
6. Hvor kan vi oppleve
de «proffe»?��������������������������� 24

Kunstneren heter Amar Gunic
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S – skape, søke, samle, se
– inspirasjon, innflytelse,
i identitet, inkludering
g – gøy, glede, galskap
n – nåtid/framtid, naiv
– aktiv, annerledes,
a alle, avtrykk
l – levende
e – engasjement
r – raus, respekt
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1. Hva er
Team Fritid?
Team Fritid er Skien kommune
og enheten kultur og fritid
sitt kulturtilbud til ungdom.
Teamet har ansvaret for
ungdomsklubbene, musikkbingene,
ungdomsarrangementer og
ungdomsrådet.
Team Fritid skal jobbe for et godt
og allsidig tilbud til ungdom i Skien
kommune med møteplasser i
sentrum og større arrangementer
som ungdom kan være med på.

http://www.teamfritid.no
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Team Fritid jobber med:
»» UKM (ungdommens
kulturmønstring)
»» Stort LAN i Fritidsparken
»» Musikkbingene i sentrum
»» MOT
»» Mekkebua på Klyve
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Ungdom har et behov for
informasjon om støtteordninger,
kontaktpersoner, tilgjengelige
arenaer, tilbud osv. Det kan være
vanskelig å finne frem i jungelen.
På www.teamfritid.no finner
du oversikt over alle tilbudene
og arrangementene som er for
ungdom. Ungdom skal få være med
å påvirke hva Team Fritid skal jobbe
med, hvilke arrangementer vi skal
ha, og få hjelp til å arrangere selv.
Skien kommune vil derfor:
»» Utvikle www.teamfritid.no til å bli
ett nettsted for all informasjon
»» Sørge for å ha gode løsninger
for enkel dialog med
ungdommer og gi ungdom reelle
påvirkningsmuligheter på tilbudet
som gis
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»» Utvikle en app som gir god
informasjon og oversikt over alle
våre tilbud
»» Fortsette med sms-tjenesten
som ungdom kan abonnere på
gratis

SMS

ungdom
til 2030
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2. Hva koster det?
I dag koster det penger å komme
inn på noen av ungdomsklubbene,
og på de aller fleste arrangementer,
turer, aktiviteter etc. som Team Fritid
har. Prisene kan påvirke hvem som
kan være med og ikke. Dette er en
utfordring.
Team Fritid ønsker at ungdom
skal ha mulighet til å være med på
alle våre tilbud. Derfor vil vi tilby
medlemskap i Team Fritid. Som
medlem skal du få tilgang til alle
aktiviteter/arrangementer i regi
av teamet, noen ganger gratis og
noen ganger til reduserte priser.
Ungdom skal enten betale for
medlemskapet, eller melde seg inn
i en arbeidsgjeng, noe som gir gratis
medlemskap.
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Arbeidsgjengen utfører ulike
oppgaver som:
»» oppheng av plakater/
markedsføring
»» være med i en nettredaksjon
»» kultur- og fritidstjenester
Skien kommune vil derfor:
»» Tilby medlemskap i Team Fritid
»» Ha like priser på
ungdomsklubbene våre
»» Ha fleksible løsninger som sikrer
alle ungdommer tilgang til våre
kultur- og fritidstilbud
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«ungdom
skal ha mulighet
til å være med på

alle

våre tilbud»
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3. Hvor kan vi
treffes?
Unge mennesker trenger flere
ulike møteplasser. For eksempel:
ungdomsklubber, idrettshaller,
skatehaller, musikkbinger, kafeer,
arrangementer.
Et tilbud i nærmiljøet er svært viktig
– det er der ungdom er!
Det er stor etterspørsel etter en
møteplass for ungdommer mellom
16 og 19 år. Særlig har ungdommer
som bor på hybel etterlyst en
ungdomskafé med rimelig mat og
mulighet til å treffes.

Foto: Chris White
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Skien kommune vil derfor:
»» Utvikle og ruste opp eksisterende
møteplasser for ungdom i
bydelene.
»» Ta i bruk flerbrukshaller og
skoleområder til ”etter skoletid”
tilbud.
»» Ha fokus på møteplasser i
bydelene fra september til april,
og fokus på arrangementer og
ulike ferietilbud fra mai til august.
»» Sørge for at møteplassene er
moderne og fylt med et godt og
spennende innhold
»» Variere tilbudet og åpningstidene
i de ulike bydelene
»» Ha øvingslokaler til musikk, dans,
teater
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»» Ha en møteplass og kafé i
sentrum for ungdommer,
med særlig tanke på elever i
videregående skole.
»» Gi hybelboere i Skien tilbud om
gratis lån av kjøkken i tilknytning
til møteplassen/kafeen i sentrum.
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4. Hva kan vi
bestemme?
Ungdom kan være med i
ungdomsråd, klubbstyrer,
ungdomshøringer etc. Der kan de
få være med å bestemme, komme
med egne forslag og jobbe fram
saker de er opptatt av.
Det er viktig å støtte ungdoms
kreativitet, skaperlyst og MOT til å
uttrykke seg.
Skien kommune vil derfor:
»» Ta ungdomsrådarbeidet på alvor.
Gode rammer for medvirkning og
reell innflytelse skal etableres.
Ungdom skal bli hørt i saker som
er viktige for dem.

Foto: Anette Grelland
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»» Etablere klubbstyrer på alle våre
tilbud. Klubbstyret skal mene
noe om innhold, aktiviteter, og
være med å arrangere konserter,
diskotek, kurs osv.
»» Være aktive på nett og sosiale
medier. Opparbeide en god dialog
med ungdom, og fange opp hva
ungdom vil/ønsker seg.
»» Gjennomføre ungdomshøringer
en gang i året for å kartlegge
interesser.
»» Ha gode møteplasser
og kontortilbud til aktive
ungdomsorganisasjoner.
»» Øke potten til
ungdomsarrangementer/
ungdomstiltak. Disse
pengene skal ungdom og
ungdomsarrangementer kunne
søke på, samt benyttes av
ungdomsrådet til skolering og
annen faglig utvikling.
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»» Markedsføre Skien ungdomsråd
og tilskuddsordningen godt.
»» Gjøre det lett å søke på
ungdomsmidlene. Korte
søkefrister og raske svar.

Du kan søke
fra potten på

150.000
til aktiviteter
for ungdom

ungdomsradet.teamfritid.no
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5. Hvem kan
komme?
Alle grupper – alle interesser
Team Fritid tilbyr ulike aktiviteter og
arrangementer for alle ungdommer
mellom 13 og 18 år. I tillegg skal Team
Fritid ha tilbud til barn fra 5.-7.trinn.
Skien kommune vil derfor:
»» Jobbe for universell utforming på
alle ungdomsklubbene.
»» Fortsette å ha egne tilbud for
unge med spesielle behov.
»» Integrere støttekontaktordningen
inn i våre tilbud og aktiviteter.
»» Ha et variert tilbud innen bl.a.
musikk, dans, teater, foto, film,
tegning, skriving, DJ, skating, bruk
av flerbrukshaller med mer.
»» Ha et tett og godt samarbeid
med skole, for å sikre at alle
ungdommer kjenner til, og tør å ta
i bruk, tilbudene til Team Fritid.
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6. Hvor kan
vi oppleve de
proffe?
Det skal være like selvfølgelig for
ungdom å bruke kulturinstitusjonene
våre, som for voksne. Dette gjelder
spesielt Ibsenhuset, Teater Ibsen,
Telemark Museum, Parkbiografen,
Spriten, Handelstorget og andre aktuelle
steder. Ungdommene får på den måten
tilgang til spennende arenaer.
Skien kommune vil derfor:
»» Ta i bruk de profesjonelle arenaene
til våre aktiviteter for å gi ungdom
en dør inn.
»» Ta i bruk sentrum, bygninger, bytavler
etc. som utstillingsarena/scene.
»» Jobbe for at medlemskapet i
Team Fritid også skal gi ungdom
subsidierte billettpriser til andre
kulturarrangement.
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Notater
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Design: Reklamehuset Wera

Kontakt oss på
teamfritid.no
facebook.com/teamfritid

