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"Hemgårdens politik är den öppna dörrens. Det betyder, att allt som rör sig i tiden, gott och ont, 
strömmar in i dess värld. Där skall det tas emot, utan räddhåga, prövas ärligt och uppriktigt, det onda 
övervinnas, det goda erkännas utan hinder av fördomar och själviska intressen. Och vilka förvandlingar 
än världen omkring oss undergår, hemgårdens atmosfär får inte ändras. Den skall alltjämt präglas av 
vilja till gemenskap på sanningens och frihetens och människovärdets grund" 

 
 

Natanael Beskow 
Den svenska hemgårdsrörelsen 1946. 
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Ordföranden har ordet  
 
 
Framför Hemgården har det funnits ett träd, ett högt träd som med sin gröna krona vakat över gården och huset. Där 
har det sett generationer av människor komma och gå. Trädet har alltid stått där, jag har inte tänkt på det. Nu är det 
borta. Hemgården ska renoveras och det visade sig att trädet står alldeles för nära huset och rötterna som sträcker 
sig lika långt som kronan skadar grunden. Jag blev lite nostalgisk och cyklade dit kvällen innan avverkningen skulle 
ske. Fotograferade trädet mot den rosa kvällshimlen. Två dagar senare när jag kom tillbaka flödade Hemgården i ljus 
och jag kunde knappt komma ihåg hur gårdsplanen tog sig ut tidigare. ”Nu slipper vi äckligt växtklet på cyklar och 
bilar som står parkerade” sa en. ”Se så ljust det blev” sa nästa. 

Så är tidens gång, allt förändras och utvecklas. Vi minns med tacksamhet allt det som varit, det som lett oss fram till 
idag. Vi minns alla som bidragit till Hemgården, som delat med sig av sin tid och sin kärlek. Men allt går vidare, från 
den trygga grund som är gemenskap och Hemgårdsanda, fortsätter allt enligt traditionerna och samtidigt på helt nya 
sätt. 

Tack alla ni som på olika sätt varit med och är med om att skapa Hemgården - medlemmar, personal, styrelse och 
beskyddare! Tack för att jag får vara en del av detta.  

 

Lund i april 2018 

 
 
 
Lotta Davidson-Bask 

Ordförande Lunds Ungdoms- & Hemgård, verksamhetsåret 2017/2018 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 
_______________________________________________________ 
 
Styrelsen för Lunds Ungdoms- & Hemgård 2017 bestod av: 
 
  Namn            Funktion    Mandatperiod/Frekvens 
 
 

Lotta 
Davidson-Bask 

Ordförande 1 år 

Carina Selen Ledamot/Kassör 2 år/Udda 
Johanna Thorén Ledamot/Vice.Ordf. 2 år/Udda 
Johanna 
Willstedt-Bucholtz 

Ledamot/Sekr. 2 år/Udda 

Susanne 
Kindeberg 

Ledamot 2 år/Jämna 

Stig Berthelsen Ledamot 2 år/Jämna 
Jörgen Wellsten Ledamot 2 år/Jämna 
Maria Lindberg Ledamot 2 år/Jämna 
   
Ana Sena Suppleant 2 år/Udda 
Ulf Filhage Suppleant 2 år/Udda 
Amanda 
Pettersson 

Suppleant 2 år/Jämna 

Anna 
Sigurgeirsdottir 

Adjungerad 1 år 

 
_______________________________________________________ 
 
Revision  
 
Namn          Funktion Mandatperiod/Frekvens 
 
Rune Wellsten            Revisor 1år 
Gustav Brunn Rumma    Revisor 1år 
Saikuan Judi            Suppleant 1år 
Sergio Silva            Suppleant 1år 
 

 

 

 

___________________________________________________ 
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Valberedningen i Lunds Ungdoms- & Hemgård  bestod av: 
 
Namn                     Funktion/mandatperiod  

Bengt Fransson Valberedare    1 år 
Alexander Danborg Valbered/sam  1 år  
Staffan Lindqvist Valberedare 1 år 

 
 
___________________________________________________ 
 
Följande personer har varit anställda på Hemgården 2017: 
 
Mattias Persson Föreståndare tom 31/5-2017 
Angela Noël Föreståndare från 1/8-2017 
Bengt Björkman Caféansvarig Fritidsledare 
Sussa Stubbergaard Fritidsledare 
Emil Kovacs Fritidsledare 
Maria Rystad Fritidsledare (föräldraledig) 
Britta Tegby-Frisk vikarierande Fritidsledare  
Max Huddén Cateringansvarig tom 14/9-2017 
Caroline Ekström Cateringansvarig from 14/9-2017 
 
Rodrigo Alfaro Caféansvarig Vipan (tjänstledig) 
Ylva Lundbergh Cafebiträde Vipan 
Marcus Olsson vikarierande Cafébiträde Vipan 
 
+ ca 20 st kursledare och timanställda vikarier 
 
 
 
 
Hemgårdens öppettider: 
 
Måndag   13.00-22.00 
Tisdag   13.00-22.00 
Onsdag   15.00-22.00 
Torsdag   13.00-22.00 
Fredag   13.00-23.00 
Söndagar 16.00-20.00 (Café Tillsammans) 
 
Cafe Vipans öppettider: 
 
Måndag  09.00-15.00 
Tisdag  09.00-15.00 
Onsdag  09.00-14.00 
Torsdag  09.00-15.00 
Fredag  09.00-14.00 
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HEMGÅRDEN SOM MÖTESPLATS, KULTURHUS OCH ARENA FÖR DEMOKRATI OCH LÄRANDE 
 
Föreningen Lunds ungdoms- & Hemgård driver i huvudsak mötesplatsen HEMGÅRDEN  som är en öppen mötesplats 
för alla i alla åldrar med fokus på unga. Vi har mellan 60-300 besökare per dag och bedriver pedagogisk verksamhet 
med ett demokrati- och lärandefokus. Föreningens verksamhet är att arbeta aktivt för att stärka medborgarna. 
Verksamheten föreningen bedriver beskrivs ofta utifrån besökarnas olika uttryck. Uttrycken kan vara konserter, 
kurser, musikproduktion, internationella utbyten, gruppverksamhet etc. Kärnverksamhet i det pedagogiska arbetet är 
ett lärandefokus kring dessa olika uttrycken och ett fokus på att ge individer makt över sig själva. Hemgården är lika 
delar bildning, kulturverksamhet, socialt arbete som fritidsverksamhet.  

 
Föreningens syfte är alltså i korthet att stödja ungdomar och erbjuda dem de verktyg som behövs för att bli 
självförvaltande och få möjlighet att ta vara på de möjligheter som finns för att skapa sig ett gott och meningsfullt liv. 
Detta gör vi genom att konsekvent använda oss av demokratiska arbetsformer och ge våra besökare möjlighet till 
våga att ta ett stort eget ansvar för och i vår verksamhet.  
Hemgården har också en viktig funktion som öppen mötesplats där människor av alla de slag kan mötas för samtal 
och aktivitet. Här finns också stora möjligheter att utöva olika kulturverksamheter.  
 
Utifrån ett intersektionellt förhållningssätt syftar vi till att göra vår verksamhet så tillgänglig och självklar för så många 
som möjligt. Mötesplatsen som nav för alla, oavsett ålder, kön, funktion, etnisk tillhörighet eller annan 
diskrimineringsgrund. Detta är en evig process. Inkluderande verksamhet måste vara en process som aldrig får 
stanna av. 

 

 

Utmaningar under 2017 

Under 2017 har Hemgården märkt konsekvenserna av den omorganisering som bland annat ledde till nedstängning 
av ett antal mötesplatser och fritidsgårdar i kommunen. Detta har resulterat i att många besökare som blivit utan 
mötesplatser istället valt att komma till oss under våra generösa öppettider. Samtidigt som vi är glada för fler 
besökare och medlemmar så resulterade detta framför allt under våren 2017 i ett hårt tryck på Hemgårdens 
verksamhet som vi inte var rustade för. Tack vare en flexibel personal och många ideella krafter hanterade vi detta 
genom ett gott samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen, och genom att anpassa oss och etablera samarbeten 
med fältgruppen och mobila gruppen. I takt med att kostnader ökar och verksamheten utvecklas behöver vi kunna ha 
större personaltäthet och säkerställa en långsiktighet i verksamheten.  Vi ser en stor utmaning i att kunna härbärgera 
det stora antalet besökare som kom till oss under 2017, ungdomar från hela Lund, och ungdomar som saknar lokala 
fritidsgårdar och mötesplatser.  

Personalen på Hemgården fick arbeta hårt och var frustrerade. Under hösten 2017 fortsatte det att vara stökigt under 
vissa perioder och då fick vi sätta in extra personal som vi inte hade budgeterat för. Hemgården hade behövt mer 
resurser för att kunna säkerställa långsiktig kvalitet i verksamheten och trygghet för personalen.  

Året var omvälvande för oss på många sätt. 2017 var även året då många av våra medarbetare valde att gå vidare 
från Hemgården till nya utmaningar vilket bland annat ledde till nya gruppkonstellationer inom alla tre delar av vår 
verksamhet. Vi önskar alla våra gamla medarbetare lycka till i sina nya roller, tackar dem för allt de gjort för 
Hemgården och välkomnar de nya medarbetarna som vi hoppas kommer stärka Hemgården med sin energi och 
kompetens från olika bakgrunder under lång tid framöver. 

Under 2017 påbörjade Lundafastigheter och Kultur- och Fritidsförvaltningen arbetet med att utreda och planera en 
omfattande renovering av Hemgården 2018-2019. Vi välkomnar denna renovering och är glada att vara delaktiga 
under projekteringens gång och tror att lokalernas upprustning och tillgänglighetsanpassning kommer att gynna all 
vår verksamhet.  
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Bemötande av årets utmaningar 

Från augusti 2017 intensifierades styrelsens och personalens värdegrundsarbete. Detta blev viktigt under hösten för 
att möta utmaningarna. När många individer vistas samtidigt på Hemgården är det viktigt att alla känner till våra 
stadgar och förhållningssätt och vi har arbetat fram ett arbetsredskap ur en kortfattad sammanfattning av vår 
värdegrund som används operativt i det dagliga arbetet. Dokumentet sitter uppsatt på flera ställen på HG och ligger 
på vår hemsida under ‘Bli medlem’ https://member.myclub.se/pub/forms/764/MmzLi7RAcB/ för den som vill läsa. 
Under 2018 kommer vi fortsätta med olika åtgärder för att återerövra den harmoniska stämning som Hemgården 
förknippas med. Så långt på 2018 så kan vi genom kontinuerlig utvärdering se att våra satsningar på medlemskap 
och värdegrundsarbete verkar ha fått avsedd effekt. 

Hemgården har från 2018 senarelagt öppnandet med en timme för att öka personaltätheten under de mest 
besöksintensiva timmarna. Förutom den psykosociala arbetsmiljön har vi dessutom satsat på att göra den fysiska 
arbetsmiljön bättre för medarbetarna. Föreståndare och medarbetare deltar aktivt i projekteringsmötena och vi ser 
fram emot att Hemgården i och med den stundande renoveringen bättre kommer tillgänglighetsanpassas, så att vi 
ännu bättre ska kunna leva upp till vår vision att vara ett hus för alla. Styrelsen stöttar personalgruppen genom det 
förändringsarbete som är igång och har lagt ner mycket arbete i det omfattande rekryteringsarbete som pågått under 
2017. 

 

 

Nedan följer en genomgång av några av Hemgårdens möjligheter 
 
Caféet 
 

Caféet är själva hjärtat på HG. Här kan man köpa en kopp kaffe och en baguette till ett lågt pris eller bara titta in 
för att umgås en stund över något sällskapsspel. Ibland arrangeras det också öppna aktiviteter såsom turneringar, 
frågesport, filmvisningar, konserter, pyssel och hantverk. Mycket av arrangemangen genomförs av besökarna 
själva med stöd från personalen. 
 
 

Replokaler 
 
I källaren finns två replokaler inrymda. I den ena samsas tre band med egen utrustning och den andra är utrustad 
av Hemgården. I den sistnämnda repar (20) st band enligt schema. Kostnaden för banden är låg och reptiderna 
är attraktiva.  
 
 

”Lilla studion” 
 
”Lilla studion" används dagligen av musiker som efter en kortare genomgång kan handskas med den själva. Här 
kan man göra sin egen musik på en dator och sedan sjunga in sin text i sångbåset. Resultatet blir en färdig 
musikproduktion. I dagsläget är det övervägande HipHop som produceras i lilla studion. Det är gratis att använda 
studion men ett ”studiokort” krävs, som erhålls när man fått en genomgång av tekniken.  
 

 
 
Studio Bengt 
 

Studio Bengt är en mer avancerad studio. Här krävs det också en utbildad studiotekniker som sköter den tekniska 
delen av inspelningen. Studion kan hyras för en billig peng och resultatet blir i de flesta fall mycket professionellt. 
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Detta har lett till att studion är inbokad i stort sett alla dagar på året. Sedan starten av studioverksamheten har fler 
än 350 album spelats in här. 

 
Konsertlokal  

 
Hemgårdens konsertlokal är flitigt använd med (23) genomförda konserter under 2017. Konserterna  arrangeras 
uteslutande av besökarna själva i egenskap av band eller arrangörsgrupper. Under 2017 stod sammanlagt 55 
band på Hemgårdens scen. 
 
 

Fotolabb/Fotostudio 
 

Fotolabbet är utrustat med sex arbetsplatser samt ljussluss. Analogt fotograferande har upplevt en verklig 
renässans de senaste åren och allt fler har tagit chansen att gå en fotokurs på Hemgården. Det är också möjligt 
att köpa ett labbkort som berättigar till att obegränsat använda labbet inklusive fotovätskor. Som ett resultat av det 
ökade fotointresset har vi byggt upp en fotostudio i anknytning till fotolabbet. Därmed finns möjligheter till 
porträttfotografering med hög kvalité.  
 

 
Hemgårdens lilla bio 

 
I Lilla Bion finns det möjlighet att se film i en mindre biograf.  Det har regelbundet visats film under året och det 
finns möjlighet att låna bion för privata visningar eller med personer som delar intresset för en viss genre.  
 

 
Graffitivägg 

 
I Hemgårdens trädgård står plank där unga konstnärer kan utveckla sitt intresse. Hemgården erbjuder också en 
mobil graffitivägg. Med hjälp av erfarna spraymålare har det hållits några kurser och det utförs även en hel del 
spontanmålande. 
 
 

Screentryck-verkstad 
 
I screentrycksverkstaden kan man göra sina egna schabloner för att sedan trycka dem på t ex tygpåsar, t-shirts, 
affischer osv. Verkstaden är öppen för alla att använda och det har också hållits regelbundna  introduktionskurser 
under året. Screentrycket har vuxit dramatiskt och verkstaden används i stort sett varje dag av enskilda personer 
och grupper som på egen hand utforskar och lär varandra. 
 
 

Café Vipan 
 
Sedan augusti 2013 har föreningen drivit en cafeteria på gymnasieskolan Vipan i Lund. Förutom renodlad 
café-verksamhet bedriver vi även fritidsverksamhet här och arbetar aktivt för att involvera eleverna i 
beslutsprocesser, arrangemang och får dem att känna att de kan vara med och påverka sin vardag i skolans 
miljö. 
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Catering 

 
    Vi driver också en fair-trade cateringrörelse vars överskott vi använder till vår verksamhet. Den delen av 
Hemgården används också i pedagogiskt syfte visavi våra ungdomar som på så sätt får en inblick i vad praktiskt 
entreprenörskap innebär. Besök gärna http://www.hemgardenscatering.se och b eställ billig fika till ert nästa möte. Fri 
leverans inom Lunds kommun. 
 
 
SÄRSKILDA SATSNINGAR UNDER 2017 
 
 
DET HANDLAR OM KÄRLEK / KÄRLEKEN ÄR FRI  
I samarbete med Rädda Barnen och andra organisationer har vi varit delaktiga i kärleksveckor på två skolor i Lund 
under 2017. Konceptet kärleksvecka är rikstäckande och syftar till att lyfta problematiken kring hedersrelaterat 
förtryck och våld. 

  
 
SCHYSSTA KLUBBEN 
Under VT-17 har vi arrangerat schyssta klubben vid några tillfällen. Det har varit både konserter och öppen scen, 
detta är ett samarbete med Folkuniversitetet och ABF. Tillsammans levererar vi ett koncept och sedan får akterna 
och artisterna vara med och arrangera allt. 
 
 
CAFÉ TILLSAMMANS 
Under verksamhetsåret har vi fortsatt att  erbjuda öppen verksamhet under söndagar tack vare organisationen 
"Tillsammans för lund" som driver ett öppet cafe för att öka tolerans och mångfald i lokalsamhället. Samarbetet har 
varit ett positivt  inslag i huset. 
 
 
SPRIDNINGSARBETE 
Det är fler och fler varje år som vill inspireras av Hemgårdens arbete och pedagogiska förhållningssätt. Vi har hållit i 
flertalet föreläsningar och vi tar emot studiebesök i stort sett varje vecka. 
 

 
VALLE 
Hemgården är en part i det ESF-finansierade projektet VALLE. Projektet syftar till att skapa en modell för validering i 
Skåneregionen. Hemgårdens funktion är att fokusera på det icke-formella lärandet och validering av generella 
kompetenser. Under 2017 utbildades tre av våra fritidsledare till validatorer och vi har deltagit aktivt i konferens och 
nätverk. 
 

 
FRITIDSFORUM + SVENSKA SETTLEMENTFÖRBUNDET 
Hemgården har en viktig roll i den svenska settlementrörelsen. Genom fritidsforum, vår riksorganisation, kan vi sprida 
vår ide och få fler i landet att omfamna settlementtanken och vikten av god pedagogik och ett coachande ledarskap. 
 
 
LABBET 
Satsningen Labbet har fortsatt och vi har kunnat erbjuda en hiphop-verksamhet för positivt kreativt skapande med 
hiphop-musiken som plattform. Under 2017 erbjöd vi varje vecka gratis studiotid, kreativ handledning och 
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hiphop-konserter en gång i månaden. Vårterminen avslutades med ännu ett mycket lyckat evenemang på Mejeriet 
med ca 20 artister; såväl redan etablerade artister som nya stjärnskott från vår satsning. Avslutningsevenemanget 
hade ca 500 besökare. 

 
 
FRITIDSFORUMS STUDIERESA TILL NEW YORK 
Genom egna insamlade medel och med generösa bidrag från De Lekande Barnens fond och Folke Ljungdahls 
stiftelse fick fritidsledarna resa till New york för att lära sig hur Hemgårdsrörelsen verkar internationellt. Vår 
riksorganisation Fritidsforum arrangerar studieresor till New York för att sprida goda exempel till Sverige. Vi gjorde 
flera studiebesök på hemgårdar som arbetar med inkludering av nyanlända och empowerment hos unga. Det gav 
nya verktyg som vi börjat använda och stärkte vår sammanhållning som grupp samt bekräftade oss i vårt arbetssätt. 
 
 
SLÖJDA TILLSAMMANS 
Tillsammans för Lund håller i gratis öppet slöjdcafé varje tisdag där våra besökare möts över generationsgränser i 
vårt café. Vi upplever att intressanta möten sker mellan deltagarna och övriga besökare och dessa synergieffekter 
ligger väl i linje med Hemgårdsrörelsens kärna.  
 
 
EQUALIZING THROUGH EQUALIZING 
Genom generöst bidrag från Crafoordska stiftelsen kunde Hemgården bedriva en satsning kring musikproduktion för 
tjejer. Projektet var en kostnadsfri musikproduktionskurs för tjejer och hbtq+-personer. Hemgården kunde erbjuda 10 
ungdomar en väldigt uppskattad 10-veckors utbildning. Fokus låg på att sänka tröskeln för nya musiker, inspirera fler 
tjejer och hbtq-personer inom musikproduktion och live-ljud samt synliggöra att representationen inom detta fält är 
snedvriden. 
 
 
KULTURNATTEN  
Kulturnatten i september 2017 på Hemgården fick namnet Konst- och Hantverksfestival. 4 band uppträdde på scen 
framför Hemgården, 15 utställare deltog, vi erbjöd biovisning, barnbio, caféförsäljning, korvgrillning. Under våra 
dagsevenemang utnyttjar vi i så stor utsträckning som möjligt inte bara vår inomhus- utan även vår fantastiska 
utomhusmiljö. En mycket lyckad tillställning med 800-1000 besökare under dagen. 
 
 
NULÄGESANALYS 
Länsstyrelsen beviljade Lunds kommun medel inom ramen för § 37a förordning om statlig ersättning för att stärka 
och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (2010:1122). En av våra medarbetare arbetade 
tillsammans med Lunds kommuns Inkluderingskoordinator under hösten -17 med att göra en nulägesrapport om 
initiativ från civilsamhället och behov från målgruppen nyanlända i Lund. 18 föreningar/organisationer intervjuades 
om pågående och planerade initiativ för nyanlända och en enkät sändes ut till över 300 mottagare. 
 
 
EUROPAKONSERT  
I november 2017 genomförde ABF sin första av tre planerade Europakonserter i våra lokaler och i samarbete med 
oss på Hemgården. Arvsfondsfinansierade Projektet Europakonsert ska skapa förutsättningar för musiker och 
funktionärer med funktionsnedsättning att verka och framträda på samma villkor som sina musikerkollegor utan 
funktionsnedsättning i musikvärlden. Detta är viktigt för oss på Hemgården och vi är glada att vara en aktiv partner i 
denna satsning. 
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JULMARKNAD 
Julmarknaden 2017 gick i samma linje som kulturnatten och vårt samarbete med kreativa hantverkare skapade en ny 
typ av julmarknad hos oss, med stora delar av verksamheten utomhus. Vi erbjöd även chokladhjul, lotteriförsäljning, 
livemusik, eldshow och korvgrillning. Under den här typen av arrangemang går allt överskott direkt in i vår 
verksamhet genom att delfinansiera projekt eller vår basverksamhet. Julmarknaden kan genomföras tack vare 
personalens hårda arbete och våra medlemmars ideella insatser. 
 
 
 
ELLA SYATELJÉ  
Initiativet "Ella" syftade till att språkträna, inkludera, utbilda och medvetandegöra med textilt skapande som redskap. 
En gång i veckan träffade romska kvinnor från Rumänien tre lundabor för att  lära sig att att sy och laga/skapa med 
nål och tråd. Projektet syftade till att öka medvetenhet kring normer i en avslappnad och praktisk kontext. Gemensam 
planering, fika, praktiskt handarbete och kunskap kring att sy skapar en miljö där samtal och förståelse lägger 
grunden för personlig utveckling, initiativet höll till på Hemgården under första halvan av 2017. 

 
 

ÖVERENSKOMMELSEN MELLAN LUNDS KOMMUN OCH IDÉBUREN SEKTOR 
Hemgårdens engagemang i LIPS (Lunds Ideella Paraply) har varit stort och en av de viktigaste frågorna som drivits 
har varit att få till en lokal överenskommelse mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund. Under 2017 
intensifierades arbetet med Överenskommelsen och Hemgården deltog aktivt. Detta är en ny era för Lunds 
föreningsliv och vi hoppas att detta kommer stärka det civila samhället i Lund och synliggöra alla de ideella krafter 
och ansatser som finns i staden. Överenskommelsen handlar om hur kommunen och idéburen sektor i Lund ska 
kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och medborgaren, detta för att på ett 
strukturerat sätt stärka förutsättningarna för samverkan på lång sikt.   Föreståndaren Angela Noël förestäder LIPS i 
styrgruppen för Överenskommelsen och har närvarat vid alla möten. 
 

 
FÖRENINGARNAS HUS I SAMVERKAN med Lunds föreningsliv 
Lunds föreningsliv växer och engagemanget blir större och större. Vi har kunnat bjuda in och arbeta med en bred 
samverkan och det är många föreningar som hittat till vår verksamhet och använder oss som mötesplats. Vi har 
coachat ungdomar till att nyttja ULU-bidraget (Unga Leder Unga - kommunala projektbidrag och verksamhetsbidrag 
till ungdomsföreningar i Lund). En unik kommunal satsning på ungas egenorganisering i Lund, bland annat för Labbet 
och Veganknytkalas. 
I mars 2017 invigdes äntligen Föreningarnas hus och Hemgården är väldigt glada över detta och hoppas allt fler hittar 
dit. Tack till alla som möjliggjort detta viktiga steg i Lunds föreningslivs historia. 
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HEMGÅRDEN 2017  I KORTHET OCH I SIFFROR 
 
Det arrangerades 23 st konserter på Hemgården med sammanlagt ca 55 st band och artister,  konserterna besöktes 
av ca 1500 personer. 
 
Det avhölls (9) st styrelsemöten, 1 värdegrundsdag, 2 gruppmöten för värdegrundsutskottet, och 4 st AU-möten. 
Under 2017 lade styrelsen ner mycket tid på rekryteringar då större personalomsättning än normalt ägde rum. 
 
Hemgården hade 436 medlemmar i åldrarna 0-73 år vilket är en liten ökning från förra året 
 
Vi har haft (63) inbokade och/eller planerade biovisningar samt en hel del spontana filmkvällar utöver detta 
 
Slår vi ihop verksamheterna, öppen såväl som sluten på båda våra mötesplatser så erbjuder Hemgården ca 6400 
verksamhetstimmar per år 
 
Enligt förd statistik har Hemgården mellan 120-300 besökare per dag, under perioden VT-17 kunde vi nå lokalens 
maxgräns på 100 personer samtidigt under många kvällar. 
 
Uppskattningsvis ca 500 besökare per dag på Cafe Vipan 
 
Det genomfördes många olika kurser och grupper under året med teman som foto, screentryck, spraykonst, DJ-ing, 
ljudteknik, konst, odling, film, hantverk, slöjdcaféer, språkcaféer, musikundervisning, körer och matlagning. 
 
Det fasta veckoprogrammet har bl a inneburit  studioinspelningar, fotoverkstad, screentrycksverkstad, hiphop 
verkstad, HBTQ-mötesplats, kurser samt pokerturneringar. 
 
Vi har anordnat en del enstaka arrangemang, såsom t ex Utflykter, Julmarknad, Julmiddag, Kulturnatten med mera. 
Julmiddagen hade 60 ätande gäster  
 
Under Kulturnatten och Julmarknaden var det sammanlagt 30 hantverkare som ställde ut.  
Uppskattningsvis hade kulturnatten mellan 800-1000 besökare. 
 
Under 2017 har 20 band repat närmare 700 timmar i vår replokal 
 
Under 2017 har 30 artister spelat in i Lilla studion, tillsammans har de bokat 700 h gratis studiotid. 
I Studio Bengt har ca 40 större inspelningar gjorts, under ca 800 bokade timmar. 
 
10 fotografer har arbetat ca 450 h i fotolabbet, utöver dessa har flertalet andra använt sig av vår fotostudio. 
 
Vi har haft 4 praktikanter från fritidsledarutbildningen och 3 personer som arbetstränat hos oss under 2017 
 
Flera föreningar och organisationer har haft verksamhet hos oss och eller samarbetat med oss; som t ex Attention 
Lund, Tamam, ABF, Salsaföreningen Ogun Da Masa, Tillsammans för Lund, LIPS, Rädda Barnen, NSPH, 
Asylgruppen, Etiopiska föreningen, Kompis Lund, Teater Psykbryt, Kreativa Akademin, AFG-föreningen, Föreningen 
PEACE, Stora Blå Syd, Sverok, Folkuniversitetet, Ordkonst, New Generation, Barn i Start, Rockskolan, Mejeriet, 
Lunds Skate- och konstförening, Burundiföreningen, Norska Föreningen, Skånes Fria Zoner, Kasper 
kollo/Solhagagruppen, Vipan, Drottning Blankas gymnasieskola, Studio Ellen, IM, Ella Syateljé, Basement Lan, m.fl. 
 
Vi har deltagit aktivt i en mängd olika evenemang utanför Hemgården såsom Ungdomsmässor, Konferenser, 
LIPS-aktiviteter, styrgrupper, ungdomsting, inflytandecaféer med mera. 

11 



♥ SLUTORD ♥ 
 
 
Hemgården är en gammal förening och kommer ur en ännu äldre internationell rörelse. Detta till trots så ser vi att 
Hemgårdens verksamhet aldrig blir förlegad eller daterad. Tvärtom; Hemgårdens verksamhet ligger i framkant och vill 
hela tiden mer.  
 
Hemgårdens verksamhet, kulturarbete och ungdomspedagogiska föreningsarbete är en tydligt tvärsektoriell 
verksamhet. Vi delar inte den kommunala förvaltningsstrukturen, utan kan arbeta brett över alla fält hela tiden. Vi är 
lika delar fritid, bildning, kultur och socialt arbete. Med frivillighet, nyfikenhet, lust och vilja möter och utmanar vi det 
förgivettagna dagligen. Genom att fokusera på vilja, lust och meningsskapande hjälper vi både varandra och 
besökarna att sakta bryta maktordningar.  
 
Hemgården ska även i framtiden spela en viktig roll för ungdomar i Lunds kommun. Vi skall ytterligare utveckla vårt 
arbete fokuserat på empowerment, icke formellt lärande och demokratiska metoder.  
 
 
 
Vi vill också passa på att rikta ett stort tack för ett gott 2017 till… 
 
- Hela styrelsen för att ni bidrar med er kompetens och lägger ner ett hårt arbete. Ert engagemang är oerhört 
inspirerande. Tack för att ni alltid sätter Hemgårdens bästa i första rummet. 
 
- Hela personalgruppen för ert fenomenala arbete varje dag och er lojalitet, flexibilitet och arbetsglädje. Utan er hade 
inget av det vi gör varit möjligt. Tack för att ni ser möjligheter istället för hinder! 
 
- Lunds kommun för årets bidrag och sedvanligt gott samarbete kring både utmaningar och utveckling. 
 
- De Lekande Barnens fond, Crafoordska stiftelsen och Folke Ljungdahls stiftelse för betydelsefullt ekonomiskt stöd 
för att genomföra flera projekt. Vi tackar er för er generositet; de genomförda insatserna ger ringar på vattnet och 
kommer växa till ytterligare stöd för våra ungdomar. 
 
- Folkuniversitetet och ABF för alltid lika gott samarbete 
 
- Settlementrörelsen nationellt och internationellt för ideologisk plattform. 
 
- ...och alla idéella krafter på Hemgården ♥ 
 
 
 
För Lunds Ungdoms- och Hemgård i maj 2018 
 

Mattias Persson, avgående föreståndare  

 

 

och 

 

Angela Noël, ny föreståndare från 2017 
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BILAGA 1:  “ Vad är Lunds Ungdoms- och Hemgård?” av tidigare Föreståndare Mattias Persson 2017 

 

 

 

 

Vad är Lunds Ungdoms- och Hemgård? 
 
Lunds Ungdoms- och Hemgård (Hemgården) är en idéell förening som bildades 1942 och bedriver öppen 
fritidsverksamhet för alla åldrar men främst unga i åldern 14-25. Vi driver vår verksamhet i ett stort vitt korsvirkeshus 
på Kiliansgatan 11. 
Verksamhet bedrivs alla dagar i veckan, oftast mellan 09.00-22.00. 
Våra öppettider är måndag – torsdag 13.00-22.00,  fredag 13.00-23.00 samt söndagar 16.00-20.00.  Utöver en öppen 
verksamhet bedrivs verksamhet i form av t.ex. gruppaktiviteter mellan 09.00 och 22.00 alla dagar i veckan, inklusive 
lör- och söndagar.  
Normalt har vi mellan 120-300 besökare per dag. 
 
Det kommunala bidraget vi får är en grund som säkerställer att vi kan erbjuda öppen kultur- och fritidsverksamhet för 
ungdomar i Lund men utan ett ökat anslag riskerar vi att behöva minska öppethållandet och därmed försvaga 
självklara strukturer för unga att organisera sig och få tillgång till en utvecklande, lustfylld fritid med en lärande agens. 
 
 
Föreningens syfte 
Föreningens syfte är i korthet att stödja ungdomar och erbjuda dem de verktyg som behövs för att bli självförvaltande 
och få möjlighet att ta vara på de möjligheter som finns för att skapa sig ett gott och meningsfullt liv. Detta gör vi 
genom att konsekvent använda oss av demokratiska arbetsformer och ge möjligheter till våra besökare att ta ett stort 
eget ansvar för och i vår verksamhet.  
Förenings arbete syftar också till att fokusera på de läroprocesser som finns omkring oss; Här arbetar man med att 
lyfta upp och tydliggöra lärandet. Föreningens avsikt är att ge de unga kunskaper och verktyg för att själva skaffa sig 
nya kunskaper i framtiden – Att ge dem möjlighet att äga sitt eget lärande.  
 
Verksamhetens syfte 
Hemgården som arena för lärande 
Förenings arbete syftar också till att fokusera på de läroprocesser som finns omkring oss; Här arbetar man med att 
lyfta upp och tydliggöra det icke formella lärandet. Föreningens avsikt är att ge de unga kunskaper och verktyg för att 
själva skaffa sig nya kunskaper i framtiden – Att ge dem möjlighet att äga sitt eget lärande. 
Vi har tagit lärandet och gjort det konceptuellt trendigt. Vi arbetar med begreppet D.I.Y. (Do It Yourself). 
D.I.Y.-lärandet utgår från individens/gruppens vilja att lära sig nya saker och att individen själv skall äga förmågan att 
skaffa sig ny kunskap. Detta ställer mindre krav på ämnesspecifik lärare men större krav på handledaren som 
animatör. Lärandet tar inte slut när skoldagen slutar, det pågår hela tiden. 
 
Hemgården som arena för demokrati genom ungas egen organisering 
Hemgården har de senaste åren agerat som nav för ungdomar som velat göra något större, något mer och något 
tillsammans. Organisationsformen ”förening” har återerövras och Hemgården har ca 25 st underföreningar kopplade 
till sin verksamhet, alla initierade av ungdomar som fått lära sig att sköta en organisation, hur demokrati i vardagen 
fungerar och blivit mer förberedda på vuxenlivet. Antalet föreningslösa ungdomar på Hemgården är försvinnande litet. 
Vi har även en del uppsökande verksamhet utifrån ett fokus på föreningslös ungdom. Genom att hitta ungdomar med 
drivkraft och gemensamma ändamål och ge dem inblick i verksamhetsformen förening så ger man de också 
möjlighet att organisera sig och lära sig samhällets spelregler. Ett tydligt exempel på detta är skateboardåkarna i 
Lund som genom Hemgården konstituerade sig som Lunds skate- & konstförening. De som lämnade in 
medborgarförslaget kring skejt-betongparken i Lund. Vi har varit med i framtagandet av Lunds Kommuns nya 
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bidragsform Unga Leder Unga. Att arbeta med stöd till ungas egenorganisering är precis vad vi arbetat  med under 
många år. 
 
Lärande och ungas egenorganisering som demokratiskt redskap genererar framförallt tre spår: 
 
Anställningsbarhet; Ungdomar har i ett tidigt stadie och i en naturlig miljö fått med sig erfarenheter av 
föreningsstrategier- och kunskap, att kunna förvalta sitt eget lärande och sätta ord på det de kan och det de vill. Detta 
är stärkande som blivande förvärvsarbetande vuxna och även en bra försmak på framtida eventuellt entreprenöriellt 
arbete. 
 
Kulturutbud. Den verksamheten vi kan rikta utåt är ofta ett resultat av den verksamheten de unga uttrycker och själva 
initierar. Musik, dans, teater, events mm. Hemgården har fått en naturlig roll som kulturarena utan att kulturutövandet 
i sig varit självändamålet. Kulturutbudet blir därför en konsekvens av de ungas egna initiativ genom pedagogernas 
pedagogiska arbete med individerna. 
 
Egenmakt. Det viktigaste i ett gott pedagogiskt ungdomsarbete är att ge individer en tro på sig själva och att de 
erövrar makt över sig själva. Detta arbete kräver pedagogisk kompetens och långsiktighet. Att få utvecklas i egen takt 
i ett kollektivt sammanhang skapar förståelse för både sig själv och för omvärlden. Värdegrundsarbetet blir därför 
oerhört viktigt både för personal och besökare. 
 
 
Verksamhet 
Den öppna mötesplatsen 
Den öppna mötesplatsen innebär att vem som vill kan komma in för en fika, träffa kompisar, använda internet, spela 
spel osv. Här finns också HG-lotsen som innebär att unga kan få stöd i sitt sökande efter jobb, studier osv. 
Fritidsledaren fungerar då som en mellanhand mellan den unge och olika institutioner som t ex arbetsförmedling och 
studievägledare.  
I den öppna verksamheten skapas de relationer som öppnar vägen för engagemang samt för det icke formella 
lärande som det finns rika möjligheter till på Hemgården. 
På Hemgården har vi mellan 100-300 besökare per dag. 
Utbudet består i: Cafeteria, Replokaler, Scen, Musikstudios, Fotostudio, Fotolabb, Biograf, MakerSpace, 
Screentrycksverkstad, Cykelverkstad, Sällskaps och Tv-spel, Föreningslotsande, Hjälp att söka pengar, 
HBTQ-kvällar, Qi Gong, Salsa, Konserter, Teater, CV och jobbsökarhjälp. 
 
Musikverksamheten 
Här ser vi oss som en självklar del av den ungdomskulturella infrastrukturen i Lund. Vi har en konsertverksamhet som 
innebär att vi har konserter med 4-6 band 1-3 ggr/vecka.  
I Lund finns det konsertställen för band på olika nivåer. Flera av de kommunala fritidsgårdarna erbjuder 
konsertmöjligheter för ”nybörjarband”. På Mejeriet arrangeras konserter med väletablerade artister. Hemgården fyller 
upp utrymmet däremellan. Band som har lämnat nybörjarstadiet och som ännu inte ”slagit igenom” erbjuds att spela 
här. Publiken i sin tur kan lita på att det varje vecka anordnas gratis konserter av god kvalité med band som annars 
har liten möjlighet att nå ut.  
Dessutom har Hemgården blivit ett självklart spelställe för mindre och alternativa turnerande band, såväl svenska 
som internationella. Konserterna anordnas uteslutande av ungdomsgrupper med mer eller mindre stöd av personal. 
För våra besökare är det inspirerande att se att det är möjligt att stå för såväl arrangörsskapet som att kanske kunna 
stå på scen själva en dag. 
Musikverksamheten innebär också möjlighet att spela in skivor i någon av våra två studios. Vi bedriver en ständig 
utbildning av ungdomar i ljudteknik så att de ska kunna sköta detta själva. Ett 100-tal ungdomar har hittills blivit 
certifierade studiotekniker. I studiorna spelas in demoskivor och mycket officiella album från diverse artister då 
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många av våra certifierade studiotekniker är mycket kompetenta och levererar väldigt professionella slutprodukter. 
Till dags dato har ca 350 skivor blivit inspelade i Hemgårdens studio. 
Vidare har vi replokaler som hyser ett 20-tal band. 
 
Internationell verksamhet 
...är också ett tydligt spår hos oss. Under de senaste 10 åren har vi genomfört ett trettiotal internationella 
ungdomsprojekt på olika nivåer. Från enkla ungdomsutbyten till biståndsprojekt, internationella 
projektledarutbildningar för ungdomar och strukturerade samtal rörande Europas framtid ur ett ungdomsperspektiv 
mellan ungdomar och beslutsfattare från olika länder.  
Detta arbete har i de flesta fall skett i samarbete med Kultur och Fritid i Lunds kommun. Under dessa år har vi 
beviljats projektmedel, främst från Ungdomsstyrelsen och Youth In Action-programmet, med ca 5 mkr. Antal svenska 
ungdomsdeltagare är ungefär 250 st. 
 
Mångfalds- och demokratiperspektivet 
Hemgården arbetar aktivt för att alla i så stor utsträckning som möjligt skall få lika möjligheter till en aktiv och 
meningsfull fritid. Vi driver därför verksamhet med och för HBTQ-personer, HVB och asylboenden, LSS-verksamhet 
och daglig verksamhet.  Vi arbetar nära Lunds föreningsliv och vi är en stolt medlem i Lunds Kommuns 
integrationsråd. något som är väldigt positivt är att många ungdomar som uttryckligen, vanligtvis inte känner sig 
trygga i allmänna sammanhang eller på andra offentliga sociala arenor, kommer till oss av egna initiativ och känner 
sig trygga här. Vi driver även gruppverksamhet med tjejer som lever under hedersrelaterat förtryck. 
 
 
 
Samverkan 
Föreningen arbetar  väldigt nära övriga aktörer inom öppen fritidsverksamhet i Kommunen. Inom Lunds kommun är vi 
invalda i integrationsrådet och vi arbetar nära Socialförvaltningen med gruppverksamhet för nyanlända. Samtidigt 
arbetar vi även på regional och nationell nivå med att utveckla fritidsverksamhet och pedagogisk fritidsverksamhet i 
stort. Vi arbetar t.ex nära MUCF, SKL, Lunds Universitet, Fritidsforum, KEKS-nätverket och KFSK. Vi arbetar också 
kontinuerligt med olika studieförbund till vardags. Vi får många förfrågningar om studiebesök och har på detta vis 
inspirerat många andra till att arbeta med lärande, demokrati och integration på liknande sätt som vi gör. 
 
Hemgården driver Nod-Syd, ett nätverk för kunskapsutveckling i dialog mellan forskning och fält. Många kommuner 
är representerade och vi arbetar för kvalitetsutveckling av fältet i nära dialog med universitet och högskola. Vi är även 
ute och föreläser om vårt arbetssätt, vikten av ideologiskt förankrad verksamhet och utveckling av kultur- och 
fritidssektorn. I detta nätverk arbetar vi tillsammans med MUCF, Fritidsledarskolorna, SKL, KEKS och Fritidsforum för 
att få en nationell förankring. 
 
 
 
Framtiden 
Hemgården vill även i framtiden spela en viktig roll för ungdomar i Lunds kommun. Vi skall ytterligare utveckla vårt 
arbete fokuserat på self empowerment/egenmakt, icke formellt lärande och demokratiska metoder. Rent konkret vill vi 
stärka vår musik- kultur- och gruppverksamhet likaväl som vårt arbete med att få fler ungdomar att bli föreningsaktiva 
och öka deras organisering i samhället. Vi arbetar aktivt ute på skolor med att medvetandegöra unga kring demokrati 
och sitt eget lärande. Vi bedriver arbete på gymnasieskolan Vipan för att stärka ungdomarna och deras läroprocesser 
och studiemotivation. Vi har ett nära samarbete med Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet med avsikt att 
minska klyftan mellan ungdomskulturforskning och fält.  
Hemgårdens roll i flyktingsituationen under 2015/2016 har varit tydlig och vi har arbetat för att samla ideella krafter 
från hela Lund. Vi hade velat säkra vårt integrationsarbete även framöver och det skulle underlättas kraftigt genom en 
tjänst till. 
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Vi skulle behöva en personalförstärkning för att kunna fokusera än mer på just detta (se vårt äskande) .  
 
Ekonomi 
Hemgården är naturligtvis beroende av kommunala bidrag. Det bildar det fundament vi behöver för att driva den 
grundläggande ungdomsverksamheten.  
För att utvecklas och för att kunna driva på utvecklingen är vi flitiga projektmedelssökare. Under 2013 började vi driva 
skolcafeterian på gymnasieskolan Vipan. Här möter ungdomarna våra fritidsledare i sin skolmiljö och vårt arbete har 
hittills gett stort resultat i form av tryggare miljö och en känsla av sammanhang för eleverna. Vi driver också en 
fair-trade cateringrörelse vars överskott vi använder till vår verksamhet. Den delen av Hemgården används också i 
pedagogiskt syfte visavi våra ungdomar som på det viset får en inblick i vad praktiskt entreprenörskap innebär.  
För att ha möjlighet att fortsätta utvecklas är det nödvändigt att vårt grundläggande bidrag från kommunen inte 
urholkas. Det krävs en viss nivå av ekonomisk grundtrygghet för att ha möjlighet att också lägga kraft på utveckling 
och nya projekt.  
 
 
 
 
 
Mattias Persson, 
Föreståndare, Lunds Ungdoms- & Hemgård 
 
Lund 2017-03-30 
 
 
Lunds Ungdoms- & Hemgård 

Kiliansgatan 11 

223 50 Lund 

 

0739-122454 
www.hemgarden.org 
mattias@hemgarden.org 
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BILAGA 2:  “ Med lärandet i fokus” av tidigare Föreståndare Mattias Persson 2017 
 
 
Med lärandet i fokus 
 
Mattias Persson, 
Hemgården, Lund 
____________ 
 
Individer som känner lust och engagemang och får möjlighet att utvecklas i det som inspirerar dem kommer att få en 
känsla av mening; att få göra sådant som känns meningsfullt.  
Oavsett om individerna känner att deras mening skapas när de exempelvis: spelar fotboll tillsammans med andra, 
spelar i sitt rockband, har utställning av sina fotografier, umgås med likasinnade, åker skateboard, får möjlighet att 
prata med folk och sprida ideologier, så är det känslan lust och meningsfullhet som driver dem. 
 
Skapas mening - så lär man sig saker, oundvikligen. Vi lär oss alla olika saker hela tiden. Vi måste bara ges ett gott 
klimat och bra förutsättningar för att lärande och lust skall främjas. 
 
Vi kan inte ta för givet att varje person i den lokala fotbollsföreningen är där för att bli elitidrottare eller ens för att 
individen har ett genuint intresse för sporten i sig. 
Alla som skejtar ihop gör inte det för att bli proffs eller duktiga skejtare. 
Bara en bråkdel av alla rockband och hiphopartister i landet satsar på att blir stora, bli spelade på radio eller tjäna 
pengar på sin musik. 
Alla aktiva i politiska ungdomsförbund kommer inte eller vill inte bli politiker. 
 
Det är något annat. Det är känslan av att vara en del av något större än en själv. Att få vara en betydande kugge 
bland andra kuggar. 
I en del sammanhang glöms detta bort, trots att detta borde vara själva fundamentet i och för ett aktivt föreningsliv; 
skapandet av aktiva medborgare och ett främjande fokus på alla individers samma rätt att må bra.  
 
En krass syn på ungdoms- och kulturverksamhet kan minimeras till att definieras som renodlad serviceverksamhet. 
Som att samhället bara erbjuder förströelse under medborgarnas fria tid. Som om fritidens betydelse skulle vara helt 
underordnad förvärvsarbete och formella lärosystem. 
 
Väljer man att istället se fritidsaktiviteterna och kulturen som redskap, istället för självändamål i sig, har vi en arena 
för individuell utveckling, demokratiseringsprocesser, samhällsnytta och lärande - ett icke-formellt lärande. 
Om ledare i föreningar, på fritidsgårdar, i studiecirklar och andra organisationer blir medvetna om effekterna och de 
direkta konsekvenserna av att individer får göra sådant som skapar mening, sådant som gör vardagen roligare och 
mer meningsfull, så kan vi också arbeta mer aktivt med att fokusera på ledarnas och föreningarnas egentliga jobb: Att 
ge individer redskap för lärande och egenmakt. 
 
Lust föder lärande och lärande föder lust. När individer blir medvetna om att de begränsningar de upplever ofta är 
socialt konstruerade och går att bortse från, öppnas möjligheten att förändra sin livssituation och att påverka sin 
vardag, med ökat välmående som resultat.  
 
 
Det är viktigt att medvetandegöra organisationer kring vad det är för typ av arbete och verksamhet dessa egentligen 
bedriver och framförallt vad de skulle kunna göra.  
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Risken är att idrottsorganisationerna annars bara ser att de arbetar med idrott, att kulturutövare inte ser bortom 
kulturuttrycken, att intresseorganisationer bara ser det egna uttalade intresset och så vidare.  
Genom att medvetandegöra dessa kring vilka effekter och konsekvenser (i fråga om lärande och samhällsnytta) olika 
delar av deras verksamheter genererar så kommer de också kunna se att de indirekt t.ex. arbetar med ungas 
egenorganisering. Medvetandegörandet kan leda till processer som höjer ledarnas kompetenser i fråga om att arbeta 
pedagogiskt och aktivt med lärandeprocesserna i gruppen, och inte bara med exempelvis fotbollen eller kulturen som 
självändamål. Vägen blir målet. 
De unga lär sig inte bara fotbollsutövandet eller dramaproduktionen. Någon lär sig kundkontakt, några lär sig 
föreningsstrategier, vissa får prata inför folk, en del lär sig layout av tryckt material, kanske lär sig någon att koda 
hemsidan. Gruppen kan medvetandegöras kring hbtq-frågor, normkritiskt arbete kan blir självklart, nätverksarbete 
med andra föreningar kan plötsligt ses som starkare kraft och opinionsbildande. Med mycket mera. 
 
 
____________ 
 
 
HEMGÅRDEN  har utvecklats rejält under det senaste årtiondet. Vi har lagt mycket tid på kompetensutveckling och 
verksamhetsutveckling, både i vår egenskap av ideell förening och som utförare av den fritidsverksamhet vi bedriver 
med stöd av kommunala medel. Vi arbetar även på nationell nivå med utveckling av fritidsverksamhet tillsammans 
med bl a SKL, Myndigheten för ungdoms-  och civilsamhällesfrågor och Fritidsforum. Arbetet går framförallt ut på att 
tydligare definiera de goda konsekvenserna av kvalitativt öppet fritidsarbete. Vi definierar LÄRANDET och 
lärandeprocesserna som essensen i detta arbete.  
 
Sedan två år tillbaka har vi på Hemgården också tagit hand om skolcafeterian på Gymnasieskolan Vipan och gjort 
om den till en mötesplats för alla elever och lärare på skolan. På skolan finns de fyraåriga programmen och 
yrkesprogrammen. Här arbetar vi aktivt med demokrati, inflytande och inkludering. En pedagogisk verksamhet som 
vi, ekonomiskt bedriver utanför vårt kommunala uppdrag, men helt i linje med uppdragets verksamhetsmässiga 
innebörd. Genom en tydlig pedagogisk linje, med ett främjande tänk och lärandefokus, ser vi klara konsekvenser i 
fråga om egenorganisering och föreningsbildande samt de ungas uttryckta känsla av att kunna påverka och att lära 
sig saker även under deras lediga tid på skolan.  
 
____________ 
 

 
HEMGÅRDEN  är en föreningsdriven öppen mötesplats för alla i alla åldrar, med fokus på unga. Vi har mellan 
100-300 besökare per dag och bedriver pedagogisk verksamhet med ett demokrati- och lärandefokus. 
Många av de verksamheter vi har innefattar ofta alla dessa teman och vi är medvetna om det. Det är just denna 
medvetenhet om ett tvär-tematiskt arbete som gör att vi tror på det vi gör. 
Verksamheten vi bedriver beskrivs ofta utifrån som de olika uttryck folk ser utifrån. Men, vår egentliga verksamhet är 
att arbeta aktivt för att stärka medborgarna. Uttrycken kan vara konserter, kurser, musikproduktion, internationella 
utbyten, gruppverksamhet etc. Dessa uttrycken är viktiga för deltagarna då det är just dessa lustfyllda uttryck som 
skapar mening. Vår pedagogiska verksamhet bedriver vi utifrån ett lärandefokus kring dessa olika uttryck..  
 

- Vill någon spela på en rockkonsert med sitt band; Vi hjälper dem arrangera det själva. Vår kompetens 
ligger i att känna av och hjälpa till så mycket/lite som behövs. Vi låter dem driva processen själva. Behöver de söka 
pengar så ger vi dem det stöd och kontakter som behövs till detta. Skall en process bedrivas ger vi dem insikten och 
medvetenheten kring vikten av ett inkluderande klimat.  
Vi ser inte något självändamål i att kunna erbjuda en konsert. Konserten är uttrycket. 
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VÅRT jobb är att skapa ett tänk som bryter de eventuella begränsningar som påförts dessa individer utifrån, att de 
skall kunna undanröja uttryck som "det går inte" och istället  göra sådant som ger dem mening, och får dem att känna 
sig som en del av något. Allting de lär sig på vägen, och att de blir medvetna om allt de lärt sig på vägen, skapar 
individer som är intresserade av fler utmaningar och vill göra mer.  
 
Vi är pedagoger som arbetar handledande och demokratiserande. 
Deltagarnas prestationer och utveckling är konsekvenser av meningsskapande uttryck och inte självändamål i sig. 
HEMGÅRDEN  är en tydligt tvärsektoriell och tvärtematiskt medveten verksamhet. Ett fullgott arbete inom 
föreningslivet med ett lärandefokus över olika teman och fält förtydligas genom de synergieffekter som uppstår i fråga 
om ex; effektivt resursanvändande, nätverksarbete och grundläggande förutsättningar för att upprätthålla ett 
intersektionellt perspektiv i verksamheterna. Genom att fokusera på vilja, lust och meningsskapande hjälper man 
individerna att sakta bryta maktordningar.  
 
Framtidens mötesplatser i kombination med ett rikt föreningsliv är navet i närsamhället och en arena för lärande. 
Morgondagens fritids- och föreningsledare är handledande pedagoger och de självklara normbrytande lotsarna i 
vardagen. 
 
 
Detta kan man hjälpa på traven genom att förtydliga vikten av att stå på alla fyra benen för alla organisationer. 
Kommunala förvaltningar kan då fungera som en ideologisk katalysator och ögonöppnare för att verbalisera och 
definiera den verksamhet som redan bedrivs. 
 
____________ 
 
 
När unga ges makt ökar deras möjligheter att organisera sig i olika former. Att organisera sig som ung kan vara allt 
ifrån att påverka skolbespisningens utbud till att påverka politiker i fråga om större samhällsförändrande aspekter. Att 
som ung få känna att man har denna möjligheten att förändra eller organisera sig är inte alla förunnat. 
Konsekvenserna av att växa upp med sämre ekonomiska förutsättningar eller att präglas av en 
klassidentifikationsproblematik, kan vara att man hamnar i ett icke självvalt utanförskap och att en känsla av vanmakt 
börja gro.  
 
Den idéburna sektorn, föreningslivet, fritidsgårdar m.m. är självklara upptagningsområden gällande unga utanför. Här 
har man kompetens att arbeta med handledande insatser som tydligt kan stärka ungas känsla av egenmakt och på 
så vis få in dessa i ett tänk kring att själva söka egna bidrag och stöd för deras egna idéer och visioner.  
 
Man kan här  arbeta med utanförskapet som en kraft och källa till lärande och medvetenhet. Vi kan se utanförskapet 
som naturligt kopplad till individens känsla av sammanhang och tillhörighet. Vi kan arbeta med att vända 
utanförskapet till att bli ett självvalt utanförskap, med en känsla av innanförskap som direkt konsekvens. Ett arbete 
som syftar till att förflytta maktstrukturerna och ge redskap för att ge individen makt över sin egen situation. 
 
 

Mattias Persson 
Föreståndare,  Lunds Ungdoms- & Hemgård 

0739-122454 
www.hemgarden.org 
mattias@hemgarden.org 
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