
Inbjudan till Workshop för kommuner 
Passalen verkar för ett samhälle där alla deltar utifrån intressen 

och längtan, och ses som fullvärdiga medborgare med rätt att 
styra över sina liv.



Musik på Gården - Arvsfondsprojekt



Metod för Integrerad öppen 
Fritidsverksamhet



VI MÖTS I MUSIKEN
Projektet Musik på Gården är finansierat av Arvsfonden och ska inom året
2018 t o m år 2020, utveckla en metod för integrerad öppen fritidsverksamhet
där ungdomar, som redan idag producerar musik inom ramen för
verksamheten, blir mentorer för ungdomar med funktionsnedsättning.
Ungdomarna arbetar tillsammans med musikproduktion och deltar bland
annat som dj:ar eller artister på konserter och evenemang.

Syftet är att genom musik skapa möten mellan ungdomar, med och utan
funktionsnedsättning, som i sin tur leder till en bestående integrerad
fritidsverksamhet för alla.

Metoden ska utvecklas och sedan implementeras i verksamheter
i Kungsbacka kommun. Metoden ska även spridas till de 42 kommunerna som
samarbetar inom KEKS (Kvalitét och kompetens i samverkan) och vi önskar
även bjuda in fler kommuner till workshop och samarbete.



Workshoptillfällen 2019

• Workshop om funktionsvariationer.
- Vad är ett funktionshinder och hur ser livet ut för dessa barn?
- Hur skapar man inkludering?

När: Fredag den 8 februari.
Plats: Elektronen i Kungsbacka, Industrigatan 2A. 
Tid: kl. 13.00-15.00.

• Workshop om hur man når och arbetar med målgruppen.

När: Torsdag 25 eller Fredag 26 april. 
Plats: Elektronen i Kungsbacka, Industrigatan 2A.
Tid: kl. 13.00-15.00.



• Autopresentation och analys av eran verksamhet.
- Presentera eran verksamhet för de andra workshopdeltagarna.
- Vilka är ni?
- Vad tycker ni att ni har för konkreta utmaningar/framgångsfaktorer när det kommer 
till att arbeta med målgruppen i eran verksamhet?
- Diskussionsfrågor och feedback.

När: Torsdag 7 eller Fredag 8 februari.
Plats: Elektronen i Kungsbacka, Industrigatan 2A. 
Tid: kl. 13.00-15.00.

• Timledare presenterar sitt arbete.
- Vi kommer att gå igenom hur arbetet har sett ut för våra timanställda ledare inom 
verksamheten. Hur har dem förberett sig, vad ser dem för utmaningar och vad finns 
det för konkreta tips på studioutrustning, instrument, program eller annat som man 
kan dra nytta av? 
- Idéer på workshop och Musik-Klubbar som vi har drivit inom Musik på Gården.
- Vad har fungerat bättre och tips på vad man kan tänka på.

När: Torsdag den 12 eller fredag den 13  september 
Plats: Elektronen i Kungsbacka, Industrigatan 2A. 
Tid: kl. 13.00-15.00.



• Musik på Gården – Konsert och temadag –
ÅRSAVSLUTNING för workshopdeltagare.

När: Fredag den 6e december 2019.
Plats: Elektronen, Industrigatan 2A, Kungsbacka.
Tid: kl. 14.00-16.00 – Workshop med årsavslutning.
Kl. 16.00-18.00 Matpaus. Vi går ut och äter tillsammans och umgås.
Kl. 18.00-19.30 Konsert och uppvisning.



Att tänka på:
• Alla frågor samt anmälan görs till Diana Rönnberg. 

mail: diana@passalen.se, 
telefon: 070 721 96 33.

• Elektronen är ett aktivitetshus för ungdomar som befinner sig i centrala 
Kungsbacka bredvid köpcentret Kungsmässan och Mekonomen.
Adressen dit är: Industrigatan 2A.

• De flesta workshoptillfällen har två datum att välja mellan. Det är alltid en 
torsdag och en fredag och idén är att vi kan gemensamt komma överens om 
vilken av de dagarna passar er bäst.

• Det är bra att ha med sig sin arbetsdator alternativt ett anteckningsblock.
• Vi bjuder på mindre fika, och frukt vid varje tillfälle.
• Kungsbacka ligger 30km söder om Göteborg. Om avståndet skulle vara långt 

för några av er, kan vi kombinera vissa tillfällen med att ses på Passalens 
huvudkontor vid Frihamnen i Göteborg.

mailto:diana@passalen.se

