Regler för Ungdomsgårdarna i Robertsfors kommun
Dessa regler har vi skapat för att alla ska kunna trivas på gården. De som inte följer reglerna,
beroende på vilken regel som bryts och hur pass allvarligt det är, kan som yttersta konsekvens
avstängas från ungdomsgården under en tidsperiod som beslutas av fritidsledarna.
Vid regelbrott ska tjänstgörande fritidsledare snarast kontakta förälder och meddela vad som hänt
och vilken påföljd som kommer att dömas ut. I vissa fall kan fritidsgården komma att kalla
förälder/föräldrar till möte och där diskutera vad som skett.
Fritidsledarna äger tolkningsföreträde av reglerna.

Grundläggande regler är:
Droger
På UG har vi nolltolerans mot alkohol och droger. Huset ska vara en drogfri miljö och fritidsgården
använder alkoholmätare för att testa misstänkt fylla.. Den som vägrar genomföra utandningsprov
kommer att avvisas. Misstanke om annan drogpåverkan går direkt till polisen
Om det vid utandningsprov visar sig att gårdsbesökaren är påverkad av alkohol kommer
personalen att kontakta Föräldrarna samt Socialtjänsten/Polis om personen är påverkad samt att
avstängas för en tid. Om besökaren är över 18 år kommer denne att avvisas från verksamheten.
Myndig medlem som langar tobak, alkohol eller narkotika till underårig på ungdomsgården kommer
automatiskt att stängas av från verksamheten samt polisanmälas. Vid misstanke om drogpåverkan
kommer personalen att kontakta Föräldrar och Socialtjänsten och Polis. Om besökare ertappas
med att inneha droger kommer Polis att kontaktas.

Hur vi är mot varandra
Som besökare på ungdomsgården ska man uppträda på ett trevligt sätt gentemot de andra
besökarna och personal. Man ska undvika att använda sig av könsord och andra kränkande
tillmälen.
Den som medvetet åsamkar annan besökare fysiskt smärta/skada eller utsätter annan för mobbing
kan komma att avstängas från verksamheten och kontakt tas med föräldrar, både offer och
förövares. Om övergreppet är grovt kommer personalen att polisanmäla övergreppet.
Hot om våld gentemot annan besökare eller personal kan komma att leda till att en polisanmälan
görs och att medlemmen blir avstängd.

Språkbruk, attityder och ordning
Att respektera varandras kulturer och allas lika värde är en självklarhet på UG. Nedvärderande
uttryck som går emot detta är inte välkomna hos oss! Vidare använder vi ett vårdat språk för att
alla ska må bra.

Medbestämmande och inflytande
På UG ska verksamheten utgå från ungdomarna själva. Det är inte fritidsledarna som har till
uppgift att hitta på aktiviteter med mera, utan de hjälper till att förverkliga bra idéer.
Som besökare är du alltid välkommen med tankar och idéer till personalen. Inga idéer är omöjliga
eller dumma! Vi har även en förslagslåda där man kan lämna anonyma förslag.
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Lokaler
Som besökare förväntas du föra dig i lokalerna på ett sådant sätt att inga inventarier pga.
oaktsamhet förstörs. Möbler skall användas på det sätt de är ämnade att användas. Skräp skall
förpassas i sopkärl som står utställda i lokalerna.
Returförpackningar, porslin o dyl skall återlämnas i caféet. Returburkar skall läggas i därför
utplacerade kärl.
Att medvetet slösa på förbruknings artiklar så som toalettpapper, pappershanddukar och ljus mm
är att betrakta som förstörelse alt. skadegörelse av egendom och kan komma att leda till
polisanmälan.

Gårdskort
För att få ett gårdskort utfärdat krävs att besökaren fyller 13 år innevarande kalenderår och inte är
äldre än fyllda 19 år, uppger fullständigt personnummer, namnuppgifter, bostadsadress,
hemtelefon, minst två närmast anhöriga, telefonnummer till denne. Övriga uppgifter är frivilliga.
Som ny besökare har man rätt att vid ett tillfälle besöka fritidsgården därefter skall gårdskort
göras.

Övrigt
Alla stölder eller avsiktlig skadegörelse kommer att Polisanmälas. Ungdomsgården ansvarar ej för
personlig egendom.
Dessa regler gäller tillsvidare och kan komma att revideras. De reviderade reglerna kommer
snarast att anslås i ungdomsgårdens lokaler.
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