
Ungdomsträff DIFF på Djäknegården  

2017-02-12  7 personer  Vid datorn Ulf Lundmark 

På träffen var William S, Hugo H, Tim S, Hilma H, Ludvig B, Emilia B, Evelina L 

Berättade och visade vår planerade utbyggnad av Djäknegården. Projekt hårdvara=lokal 

Liten Workshop med frågor som vi körde med lappar och gick igenom. Uppdelad i äldre och yngre. 

Den äldre generationen gick mer på frågan om utveckling av ungdomsledare. 

Vad vill ni göra på Djäkne? 

Schack, se film, rita, spela sällskapsspel, LAN, prata i ljung och ro, brännboll, klätterställning, pingis, 

frågesport, tävlingar inne å ute, spela kort, kurslokal, cafe, evenemang, hundkurs, E-sport, loppisar, 

buggkurs, gissa låtar, skriskor, sport evenemang typ skidtävlingar,  

Vad vill ni köpa in för att använda på Djäkne? 

Ny basketkorg, parkour, hinderbana, darttavla, basketboll, fotboll, karioke, Just dance, fressbee, 

idrottsgrejor, filmer,  

Vad vill ni ha för sommarjobb på Djäknegården (3 veckor)? 

Städa, plocka skräp, klippa gräs, måla, olja bro å altan, dra bort ogräs, Sommar Djäkne,  

Mjuka värden? 

Trollkarl, Polis, eldslukare, brandkåren, läkare, hundtrix show, ambulansen, rånare,  

Projekt Ungdomsledare? Hur kan man utveckla ungdomsledarna inom föreningen? 

Anställning,   Planering,   Aktiviteter, 

Ansvar,   Sommar Djäkne?,  Markandsföring,  

2 st ledare en äldre och en yngre, äldre inskolar den yngre och blir anställd då den äldre slutar 

Gå kurser att vara ledare.   Vara typ inne och ute ledare. Var sitt område! 

Att vara fler ledare då det blir fler barn och föräldrarna som inte förstår sitt föräldraansvar. 

Fritids på Djäknegården ålder? Kommunen  

Sök pengar till ett Projekt Ungdomsledare DIFF…Sök pengar för att anställa!? 

Sammanfattning Ungdomsledare: 

Det finns mycket att förbättra vad gäller Djäkne se ovan. En tydlig kontaktyta måste finnas med 

engagemang. Detta gäller även om vi har med kommunen som uppdragsgivare. Hur man skall knyta 

ett projekt till föreningen var svårt att se tydligt. Ett sätt är att erbjuda fler kvällar med aktiviteter till 

lite äldre ungdomar (Djäkne äldre). Det kan vara öppet hus eller en annan typ av aktiviteter för åk 7 

och framåt. Men man trodde på detta. Ett annat projekt  kan vara att göra en plan hur ovan 

planering m.m. för en HT och VT Djäkne så att det blir en tydlig bild för alla inblandade.  


