Trivsel- och ordningsregler på Vångåvån
Alla fritids ska ha tydliga ordningsregler som är framtagna i samarbete med och väl förankrade hos barn
och personal. Ordningsreglerna kan ses som en sammanfattning av en bredare och djupare diskussion om
relationer, respekt för varandra och ansvar för den gemensamma miljön. (LGR11)

Vängåvans fritids och ungdomsgård
Vängåvans trivsel- och ordningsregler inventeras årligen och revideras vid behov.
Värdegrund
Det är coolt att vara snäll.
Vi står för värden som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika
värde, jämställdhet samt solidaritet med svaga och utsatta.
Vision
Vi arbetar för att främja social utveckling och livslång lust att lära genom att erbjuda en meningsfull
fritid. Här ska alla känna sig trygga, sedda och behandlas med respekt och omtänksamhet. Ingen ska
utsättas för kränkande handlingar eller diskriminering.
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Gyllene regeln. Jag behandlar andra som jag själv vill bli behandlad.
Jag hälsar när jag kommer och jag säger hejdå när jag går.
Jag kryssar mig när jag kommer och jag kryssar ut mig när jag går hem.
Uppåtpuffar. Har jag inget trevligt att säga så är jag tyst.
Jag är rädd om mina medmänniskor.
Jag är rädd om miljön, djur och material.
Jag håller god ordning på mina saker, hänger upp mina kläder, min väska och ställer undan mina
skor.
Jag lyssnar på den som talar, barn som vuxen.
Jag har ett eget ansvar och jag är delaktig i att skapa en bra och trevlig miljö.
Jag använder ett schyst språk fritt från kränkningar.
Jag har inte med mig godis och andra sötsaker till fritids.
Jag håller en respektfull och hänsynsfull ljudnivå.
Jag använder bara mobilen när jag får.

Ordningsregler – övriga
Lekar med pennalistiska inslag
Det är inte tillåtet att leka lekar med inslag av pennalism, t ex den som förlorar blir slagen på handen med
ett mynt, den som förlorar skall stoppa ner huvudet i en snöhög osv.
Mobiltelefoner, kameror, datorer och surfplattor
Inga datorer eller surfplattor bör tas med till fritids. Fritids tar ej ansvar för eventuell vandel eller
försvinnande. Bild och film får inte tas utan att berört barn eller personal gett medgivande.
Fotografering eller filmning i kränkande syfte får inte förekomma. Vid överträdelse omhändertas
mobilen eller kameran och vårdnadshavaren meddelas.
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Omhändertagande av föremål och förstörelse av verksamhetens material och egendom
Om ett barn använder ett föremål så att det utgör en fara för säkerheten och eleven inte rättar sig efter
tillsägelse kan personalen ta föremålet ifrån barnet.
Vårdnadshavare är ersättningsskyldig för material som missbrukas och avsiktligt förstörs av barnet.
Godis, läsk och energidrycker
Det är inte tillåtet att förtära godis, tuggummi eller energidrycker på fritids.
Besök på fritids
Föräldrar är alltid välkomna till parken och att vara med på parken. Både barn och personal tycker att det
är jättekul. Föräldrar kan lira boll, pyssla eller hänga och ta en kopp kaffe.
Om dispyt skulle uppstå bestämmer verksamhetschefen vilka som får vistas i verksamhetens lokaler. Om
en person avvisas men vägrar att lämna fritids tillkallas polis. Våld och hot anmäls utöver polisanmälan
också till Arbetsmiljöverket.
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