
Projektkontor 

En metod för att öka utsatta ungdomars reella tillgång 
till det stöd och de möjligheter som faktiskt finns. 
 
OBS! Detta är en sammanfattning och förenkling och många punkter saknas. Den ersät-
ter inte den ursprungliga, till avsiktsförklaringen kopplade, projektbeskrivningen. 

Bakgrund, utgångspunkter och behov 

En, i relation till utsatta ungdomar, framgångsrik verksamhet kännetecknas först och främst 
av att den har låga trösklar. Den upplevs som socialt trygg och har ingen färdig agenda för 
vilken typ av aktiviteter eller projekt som är möjliga (eller önskvärda) för ungdomarna att 
delta i. Detta innebär dock inte att den är passiv och enbart reaktiv på normbrott etc. Tvärtom 
präglas den av nyfikenhet och positiv förväntan i relation till sina besökare, den arbetar proak-
tivt med att utforska och visa på nya möjligheter och perspektiv, med att väcka idéer och sti-
mulera och motivera till engagemang. 
 
Den får ungdomar att själva formulera sina mål och att organisera sig för att uppnå dem och 
ser till att dessa upplever att det är de som äger sina projekt. Den tar aldrig över och driver 
verksamhet åt eller för ungdomar – lyckas man inte med sitt motivationsarbete blir verksam-
heten inte av. Den arbetar aktivt med och synliggör icke formellt lärande och ger på så sätt de 
deltagande ungdomarna en känsla av att de är kompetenta, att deras vingar bär. 
 
Skall man lyckas nå de ungdomar som har störst behov måste en verksamhet som denna eta-
bleras på och integreras på de arenor där de redan befinner sig.  

Syfte: 

Att etablera så kallade projektkontor som en permanent och integrerad del av fritidsgårdarnas 
ordinarie verksamhet. 

Uppdrag: 

Stimulera och stödja ungdomar att formulera och förverkliga sina egna idéer inom ramen för 
tidsbestämda projekt. 

Projektkontoren ska: 

• Etableras på befintliga fritidsgårdar och vara integrerade i deras ordinarie verksamhet. 
• Bemannas av minst två heltids-, tillsvidareanställd personal. 
• Vara öppet minst tre kvällar i veckan. 
• Inte ha en egen ”verksamhetsbudget” utan endast medel för administration, resor, inform-

ation etc. och en mindre summa för möten (fika etc.). 
• Ha för ändamålet avsatta lämpliga lokaler och utrustning. (Se nedan.) 
• Ha målgruppen 15 – 19 år (minst). 
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• Vara tillgängligt för alla ungdomar men primärt rikta sig till de ungdomar som har störst 
behov, men samtidigt sträva efter att de projekt man arbetar med blir socialt, kulturellt och 
könsmässigt blandade. 

• Tillhandahålla och tillgängliggöra ett brett spektrum av information (EU, nationell, reg-
ional och lokal) som syftar till att stödja ungdomar och deras möjligheter och utveckling.   

• Ha fortlöpande information till och dialog med målgruppen avseende sin verksamhet via 
såväl uppsökande verksamhet som via web och skriftligt informationsmaterial. 

• Dokumentera och synliggöra deltagande ungdomars icke formella lärande med hjälp av 
metoden ELD. 

• Dokumentera sin verksamhet med hjälp av KEKS dokumentationssystem Loggboken. 
• Följa upp sin verksamhet med hjälp av KEKS uppföljningssystem (enkäter och nyckeltal). 

Projektkontorens fysiska utformning 

Även om projektkontoren skall vara en integrerad del i fritidsgårdsverksamheten och rent 
fysiskt finnas i dess lokaler så måste verksamheten samtidigt ha en egen tydlig fysisk identi-
tet. Detta förutsätter för ändamålet speciellt avdelade lokaler där man inte samtidigt driver den 
övriga fritidsgårdsverksamheten. För att verksamheten inte skall upplevas som udda eller satt 
på undantag måste dessa lokaler samtidigt vara öppna, väl synliga och lättillgängliga för alla 
fritidsgårdens besökare.  
För att projektkontoren skall upplevas som seriösa måste lokalerna vara fräscha och hålla en 
god materiell standard. I lokalerna måste det bland annat finnas tillgång till datorer för in-
formationssökning och möjligheter för ungdomar att sitta och arbeta med sina projekt. 
 
 
Projektet har beviljats stöd från VGR Folkhälsa och Kultur under perioden ht 2014-vt 2016.  
12 kommuner och Stadsdelsförvaltningar inom Göteborgs stad deltar i projektet. Projektet 
drivs av Stödföreningen KEKS. 
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