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Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet anordnar årligen olika
former av skolsamarbete.
I Ungdomscentralens spetsprojekt är utvecklande av det
svenskspråkiga ungdomsarbetet ett fortlöpande tema. Våren 2016
påbörjades ett delprojekt där målet är att vidareutveckla skolsamarbetet till en sammanhängande helhet med årsklocka, planering
och evaluering och på så sätt försäkra att verksamheten är målinriktad och kan uppföljas. Tanken är att skolsamarbetet utvecklas
till en helhet där Ungdomscentralen och utbildningsverket stöder
varandras verksamhet mot gemensamma mål.
Projektet resulterade i denna publikation där Skolsamarbetet i
åk 7-9 är presenterat.
Den nyaste versionen finns här: http://www.hel.fi/www/nk/sv/
Information+om+oss/Publikationer+och+broschyrer/

Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet
är en självständig enhet inom Helsingfors
Ungdomscentral. Ungdomscentralens mål är
att Helsingfors skall vara en trevlig plats för
ungdomar och att ungdomar ska vara trygga
och delaktiga i sin hemstads utveckling.
Till skillnad från de finskspråkiga lokala
enheterna har Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet hela staden som sitt
verksamhetsområde, med särskild tonvikt

vid språket, svenskan. Klaari Helsingfors
svenska verksamhet (rusmedelsförebyggande för unga) verkar sedan 2016 under
svenska ungdomsarbetsenheten.
För närvarande bedriver enheten tre
svenskspråkiga ungdomsgårdar; Ungdomsgården Sandels i Tölö, Ungdomsgården
Rastis i Nordsjö och Ungdomsgården
Drumsö. Till gårdarna välkomnas alla ungdomar från tredje klassen uppåt.

Enheten har etablerat ett aktivt samarbete
med grundskolans äldre årskurser i Botby,
Hoplax, Norsen och Åshöjden. Bl.a. utbildningar kring rusmedelsförebyggande,
specialungdomsarbete, stöd vid stadieövergången, riktad smågruppsverksamhet,
rastverksamhet och Krut hör till de synligare samarbetena. Krut ger ungdomar
möjligheter att påverka. I mån av möjlighet
erbjuds verksamhet också till yngre och
äldre ungdomar.
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Smågruppsverksamheten
erbjuder ungdomar möjligheten
att testa på nya saker i mindre
grupper. En grupp består av minst
tre personer som träffas flera
gånger. Smågruppsverksamheten
skräddarsys efter de ungas
önskemål och behov. Det kan
handla om till exempel fysiska
aktiviteter, diskussion, nya
upplevelser eller möjligheter att
påverka i samhället.
Målet med verksamheten är att
stärka ungdomars självkänsla och
sociala nätverk med hjälp av en
vuxen persons engagemang och
närvaro. Smågruppsverksamheten
kan ske i skolan, på
ungdomsgården eller annat ställe
beroende på gruppens innehåll.

Det finns en specialungdomsarbetare som arbetar på
svenska i Helsingfors.
Syftet är att stärka de ungas sociala färdigheter.
Specialungdomsarbetaren arbetar för att hitta de ungas
styrkor och förstärka dem. Målet är att upptäcka och förstå
de ungas situation och behov. Specialungdomsarbetaren
fungerar som ett stöd och en fostrare som kan ta svåra
saker till diskussion, för att tillsammans med andra personer
i den ungas nätverk hitta lösningar till dem.
Specialungdomsarbetet sker huvudsakligen tillsammans
med unga i deras vardag i skolan, både på lektioner och
på raster. Arbetet sker främst i Botby grundskola. Vid
behov kan specialungdomsarbetaren konsulteras t.ex. vid
stadieövergång, frågor kring gruppdynamik etc.
Specialungdomsarbetaren arbetar också på Ungdomsgården
Rastis för att finnas tillhanda även på de ungas fritid.

Jannika Elfving,
Specialungdomsarbetare,
040-3345063,
jannika.elfving@hel.fi

Enheten deltar i mån av möjlighet som en samarbetspartner i
skolornas startdagar och lägerskolor.
Startdagarnas funktion är att stärka elevernas gruppkänsla och
sammanhållning med tanke på de närmaste åren i grundskolan.
Ungdomsledarna kan hjälpa skolorna att stärka gruppdynamiken bland
eleverna.

Insatsen på en Startdag kan vara att bidra med en trygg vuxen
närvaro, att stärka ungdomarnas självkänsla och självtillit.
Målsättningen är att stöda det nya sociala nätverket som en
klass eller en årskurs utgör.
Ungdomsledarna kan jobba med eleverna genom att dra
gruppdynamiska lekar och andra uppgifter som utvecklar och
förstärker de ungas samarbetsförmåga och sociala färdigheter.

Målet med rastverksamheten
är att stärka ungdomarnas
självkänsla, stärka det sociala
nätverket med en vuxen
närvaro, erbjuda möjlighet till
delaktighet, samt omväxling i
skolvardagen.
Ungdomsledarna ordnar
rastverksamhet i skolan en
gång per vecka. Ungdomarna
är aktivt med och skapar
innehållet, vilket innebär att
man utgår från deltagarnas
egna intressen. Verksamhet
och teman varierar. Spel i alla
former är populärt, i vissa
skolor finns möjlighet att
använda gymnastiksalen. Två
ungdomsledare är på plats
under rastverksamheten.

Den grundläggande uppgiften för Klaari
Helsingfors är att koordinera rusmedelsförebyggande arbetet för unga i Helsingfors.
Skolan kan vända sig till Klaari planeraren i
alla frågor som berör rusmedelsförebyggande. T.ex. konsultation, stöd och hjälp med
skolans rusmedelsplan eller allmänt kring
det förebyggande arbetet i skolan. Det är
också möjligt att få presentation av aktuella
undersökningar och lagar kring rusmedel och
förebyggande.
Kontaktuppgifter
Denice Lönnroth
PLANERARE

Klaari Helsingfors,
Rusmedelsförebyggande för unga
www.klaari.munstadi.fi
050 5623611, denice.lonnroth@hel.fi

Skarppi- Ung till Ung metod
inom rusmedelsfostran
Skarppi- ung till ung är en metod inom
rusmedelsfostran där ungdomarna själva är delaktiga i planering, genomförande och utvärdering. En Skarppiutbildare
utbildar vänelever till att leda lektioner
till yngre elever där de behandlar alkohol
och cannabis. Skarppi utbildaren är en
ungdomsledare eller annan vuxen som
finns som stöd för de unga genom hela
processen. Skarppi kan beställas till skolan via Klaari planeraren och genomförs
i mån av resurser.

Storyn om att välja
Storyn om att välja är en metod inom
rusmedelsfostran där syftet är att ställa
frågor i stället för att ge svar som anses
vara rätta. Istället för att fokusera på
information om rusmedel och hälsoskador, är målet att väcka diskussion bland
ungdomarna kring de sociala faktorerna
som bidrar till deras egna beslut, samt
hur andra människor påverkar deras inställning till rusmedel. Möjligheten att
delta i Storyn om att välja erbjuds årligen till alla elever i åk 6. Väneleverna i år
8–9 har möjlighet att delta i ledandet.

Krut - Helsingforsungdomarnas
eget system för påverkan
Krut är Helsingforsungdomarnas eget system för påverkan.
Krut ger möjligheter åt Helsingforsungdomarna att påverka sin
stad och omgivning samt sina fritids- och hobbymöjligheter i
Helsingfors. Ungdomscentralen och utbildningsverket ansvarar
gemensamt för Krut.
Ruuti.net är Kruts egen webbplats som för samman hela Krut,
från verksamhetsgrupper till initiativ. Ruuti.net erbjuder också
unga en direkt kanal där de kan komma med initiativ till det
kommunala beslutsfattandet. Inom Krut ordnas även olika
evenemang som t.ex. Krutexpo, krutbudgetens festivaler och
elevkårsdagarna.
Krut ger möjligheten för unga att bilda egna verksamhetsgrupper
kring frågor eller teman som berör dem. Teman väljs av
ungdomarna och kan vara allt från lagliga graffitiväggar till
att väcka diskussion om skolmaten. Dessa grupper kan vara
långvariga påverkningsgrupper eller samlas bara några få gånger
för att driva en viss fråga. Grupperna kan vara helt självständiga
eller få stöd av vuxna som är verksamma bland ungdomar.

Krut kärngrupp
Krut har en kärngrupp som väljs årligen och som består av tjugo
ungdomar. Kärngruppen är en länk mellan Helsingforsungdomar
och beslutsfattarna. Tillsammans med Helsingfors stads
beslutsfattare för de också vidare de tankar som utvecklats på
Kruts webbplats och i verksamhetsgrupperna. Ungdomsledarna
hjälper unga att ställa upp och ta del i valet.

KrutBudgeten
KrutBudgeten är en del av Helsingfors stads budget och de unga
besluter om dess användning. Som resultat av KrutBudgeten syns
ungdomarnas idéer på områdena. Ungdomarna är med och funderar och besluter över hur följande års fritidsaktiviteter och Ungdomscentralens budget kunde se ut. Idéerna samlas in under flera
tillfällen, så att så många unga som möjligt kan påverka fritidsaktiviteter, hobbymöjligheter och områdets utveckling. Till slut röstar
de unga på idéer som de vill se förvekligade under påföljande år.
Ansvarsperson för Krut-verksamheten i enheten
Stella Kurtén, stella.kurten@hel.fi, 040-5772647
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