
 

 

 

Utflykt 
SYFTE 

 Ungdomsverksamheten vill erbjuda Knivsta kommuns barn och ungdomar en stor variation 

av fritidsaktiviteter utöver de vi kan erbjuda i våra lokaler. 

 Barnen och ungdomarna ska få verktyg att själva ta ansvar för sin fritid i och utanför 

kommunen. 

 Barnen och ungdomarna ska få vidgade vyer och uppleva sådant som de annars inte kommer 

i kontakt med. 

MÅL 

 Barnen och ungdomarna visar respekt för såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

 Säkerhet och hänsyn visas till olika miljöer och människor. 

 Barnen och ungdomarna vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider. 

 Barnen och ungdomarna följer de trafikregler som råder och hur man beter sig i trafiken på 
ett säkert sätt. 

 Barnen och ungdomarna har kunskap om sin närmiljö. 

 Barnen och ungdomarna kan ta ansvar. 

 Barnen och ungdomarna har kunskap om olika kulturmiljöer. 

 Barnen och ungdomarna vet vilken utrustning och vilka kläder som krävs i olika situationer. 
 

METOD 

 Kontinuerligt erbjuda barnen och ungdomarna möjlighet till utflykter.                                                                  

 Ta med lunch vid några tillfällen för att kunna vara iväg längre stunder.  

 Diskussioner med barnen och ungdomarna kring trafikregler, allemansrätten och förslag på 
destinationer. 

 Ha ett tydligt säkerhetstänk. 

 Erbjuda varierade utflykter till så väl naturområden som till kultur- och nöjesdestinationer. 
 

 

 

 



 

 

SYFTE 

 Ungdomsverksamheten vill främja barnen och ungdomarnas kreativitet och fantasi. 

 Vi främjar samarbete och individuell problemlösning genom olika sorters media. 

 Ungdomsverksamheten vill uppmana till rörelseglädje genom olika typer av media. 

 Ungdomsverksamheten vill överbrygga sociala klasskillnader genom att ge alla barn och 

ungdomar i kommunen tillgång till aktuell media. 

 Ungdomsverksamheten verkar för att barn och ungdomar ska utveckla sitt språk inom både 

svenska och engelska. 

MÅL 

 Barnen och ungdomarna vet att tv-spel kan vara ett verktyg för träning, rörelse och hälsa. 

 Barnen och ungdomarna kan samarbeta för att på ett kreativt sätt lösa ett problem. 

 Barnen och ungdomarna är intellektuellt stimulerade. 

 Barnen och ungdomarna tar ansvar. 

 Barnen och ungdomarna kan på ett pedagogiskt sätt lära varandra och personalen hur man 

på bästa sätt löser ett problem. 

METOD 

 Ungdomsverksamheten erbjuder olika typer av spel så att alla kan vara med. 

 Vi erbjuder det senaste inom tv-spel 

 Barnen och ungdomarna lär även personalen hur aktiviteten kan utvecklas och vad som är 

aktuellt just nu. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SYFTE 

 Erbjuda en variation av styrda och fria aktiviteter i utomhusmiljö där barnen och 

ungdomarna stimuleras fysiskt och socialt. 

MÅL 

 Barnen och ungdomarna visar hänsyn, respekt och omsorg till sina medmänniskor och 

närmiljön. 

 Barnen och ungdomarna utvecklar sin fysik och grovmotorik. 

 Barnen och ungdomarna använder sin förmåga att vistas i olika utemiljöer i olika årstider 

genom att klä sig efter väder och temperatur.  

 Barnen och ungdomarna använder sin fysiska och sociala förmåga för att lösa problem och 

göra aktiviteter tillsammans. 

 Barnen och ungdomarna upplever och upptäcker aktivt sin utemiljö 

METOD 

 Erbjuda barnen och ungdomarna stimulerande styrda och fria aktiviteter på multiplanen och 

på skolgården där de får uppleva och upptäcka utemiljöns möjligheter. 

 Uppmuntra barnen och ungdomarna till nya upptäckter och ta vara på deras intressen, 

kunskaper och nyfikenhet. 

 Erbjuda allsidiga aktiviteter som tränar nya rörelsemönster och rörelseglädje såväl 
individuellt som på gruppnivå. 

 Ge barnen och ungdomarna möjlighet att träna fysiskt samspel och samarbete.      

 



 

 

SYFTE 

 Erbjuda barnen och ungdomarna rörelse på ett effektivt och roligt sätt minst en timme per 

dag. 

 Ge kunskap om fysisk aktivitet som hälsofrämjande. 

 Erbjuda möjligheter att uppleva och utveckla rörelseglädje på både individ-och gruppnivå 

genom grupp-och individstärkande fysiska aktiviteter. 

MÅL 

 Delta i såväl ledarstyrda som ungdomsstyrda aktiviteter. 

 Följa och anpassa sig efter regler och instruktioner.  

 Använda sig av sin grovmotorik och röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. 

 Utveckla integration, ansvar och samarbete 

 Utveckla kommunikationsförmågan 

METOD 

• Planera in fem olika aktiviteter per vecka som är anpassade efter barnen och ungdomarna 
och de rekommendationer som YFA (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet) har. Finns att läsa på 
yfa.se.   

• Erbjuda möjlighet till varierande utbud i aktiviteter t.ex. bollekar, redskap, enklare lekar, 
dans och olika idrotter/sporter. 

• Låta ungdomarna demokratiskt diskutera, välja och genomföra aktiviteter utefter intresse 
och behov. 

 



 

 

SYFTE 

 Ungdomsverksamheten uppmuntrar kreativitet och skaparglädje. 

 Vi vill ge ungdomarna en meningsfull fritid genom att de ska vara stolta över det de 

åstadkommer. 

 Ungdomsverksamheten vill ge ungdomar möjlighet att utvecklas inom dagens teknik för att 

bättre rusta dem för framtiden. 

 Vi vill möta ungdomarnas intressen och låta ungdomarna vara delaktiga i att utveckla vår 

verksamhet. 

MÅL 

 Ungdomarna tar ansvar för utrustningen i studion. 

 Ungdomarna kan använda sig av aktuell teknik för att producera och spela in egen musik. 

 Ungdomarna känner sig stolta över det de åstadkommer och anser att deras fritid är 

meningsfull. 

METOD 

• Personalen ger ungdomarna nödvändig utbildning för att klara av att använda studion. 

• När utbildningen är genomgången så erhåller ungdomarna ett studiokort som innebär att de 
själva kan nyttja studion utan att personalen är med. 

• Ungdomsverksamheten har kunnig personal som lär ungdomarna att använda utrustningen 
på rätt sätt. 

• Vi erbjuder uppdaterad och användbar teknik. 
 

 

 



 

 

PYSSELRUMMET 
SYFTE 

 Ungdomsverksamheten vill uppmuntra barnen och ungdomarnas kreativitet och fantasi. 

 Ungdomsverksamheten vill öppna barnens och ungdomarnas sinnen för nya kreativa tankar 

och idéer 

 Ungdomsverksamheten vill vara en miljövänlig och framåttänkande verksamhet. 

MÅL 

 Barnen och ungdomarna använder sin kreativitet och estetiska förmåga för att planera, 

utföra och färdigställa en produkt.                                                          

 Barnen och ungdomarna testar och använder sig av olika färger, former och material i sitt 

skapande.                                                                                            

 Barnen och ungdomarna löser problem och omsätter egna och andras idéer i handling på ett 

kreativt sätt. 

 Barnen och ungdomarna lär, utforskar och arbetar både självständigt och tillsammans med 

andra i både styrda och fria skapande aktiviteter. 

 Barnen och ungdomarna vet värdet på olika material och föremål och kan planera långsiktigt. 

METOD 

 Presentera styrda skapandeaktiviteter varje vecka samt att låta barnen och ungdomarna 

skapa fritt. 

 Uppmuntra barnen och ungdomarnas spontana skapande och idéer. 

 Erbjuda olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig, så som att sy, 

klippa, rita/måla med olika verktyg och färger, bygga, virka, sticka, forma med gips och lera 

och olika textilier m.m. 

 Att erbjuda olika återbrukara material och presentera idéer utifrån dessa. 

 


