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Ungdom fra 8.klasse til fylte 18 år.

 alle fra 5. til og med 7.klasse.

MÅLSETTING
Lebesby Kommune skal gi et meningsfylt fritidstilbud til alle barn og unge.

Ungdomsklubbene skal være en brukerstyrt rusfri møteplass for ungdom som er

politisk og religiøs nøytral og åpen for alle. 

Ungdomsklubben skal fremme sosial rettferdighet og toleranse, samt medvirke til å

fremme likestilling mellom ulike grupper barn og unge, mellom kjønn og mellom ulike

etniske grupper. Ungdomsklubben skal stimulere til kreativ utfoldelse, toleranse og
egenutvikling. Gjennom samvær og samhandling med jevnaldrende og voksne i

nærmiljøet skal ungdomsklubben være en trygg, trivelig og aktiv møteplass for
ungdom. 

MÅLGRUPPE
Ungdomsklubben: 

Juniorklubben:

*Tilbudene skal i utgangspunktet være atskilte, men klubben kan med fordel tilby felles

aktivitetskvelder når innhold, voksenoppfølging og ellers lokale forhold tillater det.

UNGDOMSMEDVIRKNING
Iht barnekonvensjonen skal brukerne være med å planlegge aktiviteter på

ungdomsklubben. Planer for aktiviteter settes opp etter Allmøter med brukerne og i

arbeidsmøter med de Unge arrangørene.

Ungdomsklubben er medlem av organisasjonen Ungdom og Fritid og har mulighet til å

søke om støtte til aktiviteter, det søkes via søknadsportal og ungdommene skal selv

bestemme hva det søkes til. Retningslinjer skal følges, disse finnes i portalen:

www.ungdomogfritid.no.

Unge arrangører: er ungdommer som melder seg frivillig til å ha ansvar for klubbens

daglige drift. Det er en egen gruppe på Messenger der disse kommuniserer,

klubbansatte er også medlemmer og skal fungere som veiledere for unge arrangører.

Gruppa skal være et sted for diskusjon og innkallinger. Spam henvises til andre kanaler.

Unge arrangører har ansvar for drift av musikkanlegget og arrangement utover
vanlig møteplass. Ansvar avtales ut ifra forutsetninger, interesser og initiativ. 
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Vise respekt og toleranse for hverandre.
Vær hjelpsomme og positive
Alle har ansvar for trivsel
Alle skal føle seg trygge på ungdomsklubben og under arrangement i regi av
ungdomsklubben.
Vi har nulltoleranse for mobbing og erting av andre
Ved brudd på reglement kan foresatte bli bedt om å hente ungdommen

Klubbrukere skal ha respekt for utstyr og inventar. 

Det er forbudt å medbringe eller nyte rusmidler i eller ved ungdomsklubbene, og

ved arrangementer i regi av ungdomsklubben/Lebesby kommune. 

Alkoholholdige drikker, tobakk, snus, men også Alkoholfritt øl og el-sigaretter med

el uten nikotin er forbudt.

Avtalen er basert på tillit og gjensidig respekt og kan sies opp med umiddelbar

virkning dersom det er mistanke om brudd på regler. 

Øving kun tillatt innenfor forhåndsavtalte tider. 

Nøkkel fås hos klubbleder. 

ØVINGSLOKALE-Ordningen evalueres fortløpende.

ORDENSREGLER - OPPFØRSEL

*Hvis ting ødelegges pga uvøren bruk kan man bli erstatningspliktig. Her innkalles foreldre til

møte sammen med ungdom og man kommer frem til en avtale vedrørende dette.

- Når noe ødelegges skal det straks gis beskjed til klubbvakta. Hærverk politianmeldes.

RUSMIDLER/RØYKING OG SNUS

*Overtredelse fører til bortvisning for kvelden og varsling til foreldre med beskjed om å bli

hentet. Ved beruselse og man ikke får tak i foreldre varsler vi vakthavende politi for å sikre at

vedkommende blir tatt vare på og fulgt opp. 

- Berusede voksne er heller ikke velkomne og vil bli bortvist. I slike tilfeller skal

klubbansatte melde dette til ledelsen i kommunen.

ØVINGSLOKALER - Dans, band, film, annet? (Eget skjema)
Etter avtale med leder på Ungdomsklubben kan man få tilgang utenom åpningstid for å

øve i band eller annen aktivitet der man trenger øvingslokale. Dette skal avtales i hvert

enkelt tilfelle og det skal skrives tidsbegrenset kontrakt. 
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