SHIUL Fritidsklubb
- Hvem er vi?
1. Drift
Shiul fritidsklubb er en del av de kommunale fritidsklubbene i Aurskog-Høland kommune og
er underlagt kommunale retningslinjer for drift av fritidsklubber. All aktivitet i Shiul er basert
på frivillighetsprinsippet. Dette gjelder også fritidsklubben.

2. Formål
Shiul fritidsklubb er et lavterskeltilbud for barn og unge fordelt på en juniorgruppe fra 4.
klasse til og med 7. klasse og en ungdomsgruppe fra 8. klasse til 18 år. Vårt mål er å skape
en trygg møteplass hvor alle opplever å bli sett, har gode opplevelser og opplever mestring.
Aktivitetene i fritidsklubben skal ivareta det sosiale aspektet og være inkluderende og bidra til
et godt oppvekstmiljø i vårt nærområde. Kvelder med ulike aktiviteter skal prioriteres.

3. De frivillige
De frivillige i Shiul fritidsklubb er ansvarlige voksne som hjelper og støtter brukerne og bistår
ved eventuelle konflikter. Som frivillig i fritidsklubben:
-

Er du engasjert i barn og unge.
Er du en tydelig og ansvarlig voksen.
Ser du viktigheten av å bidra i lokalmiljøet.
Ønsker du å bidra til et godt miljø blant barn og unge på tvers av aldersgrupper.
Ser du viktigheten av et tilbud for barn og unge der man ikke møter krav om
ferdigheter.
Er du tolerant og har øye for den enkelte.
Kan du retningslinjer og regler for fritidsklubben.
Har du taushetsplikt.
Har du nulltoleranse for mobbing.
Er du rollemodell for brukerne.

4. Ansvar
De frivillige i Shiul fritidsklubb er ansvarlige voksne med tilsynsansvar. Tilsynsansvaret
innebærer at fritidsklubben fører tilsyn når brukerne av klubben befinner seg på
Bråtevangen, nærmere bestemt innenfor fartsdumpene, bort til Bygdetunet og ned til hallen.
Vi har også tilsynsansvar på bmx-banen. Det oppfordres til at ferdsel til Bygdetunet og til
Coop Prix i sentrum begrenses. Tilsynsansvaret innebærer ikke konstant overoppsyn og
erstatter ikke foreldre-/foresatteansvaret. Det vil si at foreldrenes/foresattes ansvar for egne
barn og deres handlinger ikke overdras fritidsklubben i den tiden de oppholder seg hos oss.
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For fritidsklubben er det viktig at det opprettholdes en god dialog med foresatte og foreldre
av brukerne av tilbudet for å kunne tilrettelegge på en best mulig måte. I denne sammenheng
vil det blant annet arrangeres foreldremøter. I tillegg oppfordres det til at foreldre og foresatte
stikker innom fritidsklubben, enten bare titter innom for å se hvordan det er på fritidsklubben
eller for å slå av en liten prat og ta en kopp kaffe. Alle er hjertelig velkomne.

5. Turer
Fritidsklubben arrangere en tur hvert halvår for hver av gruppene. Turene kan eksempelvis
være til Trampolineparken, Østfoldbadet, bowling, Fangene på fortet og Høyt og Lavt. Disse
turene er uten kostnader for deltagerne. I tillegg legges det klubb til Klapputtunet en til to
ganger pr halvår for begge gruppene.

6. Brukernes plikter
Brukerne av fritidsklubben har følgende forpliktelser:
-

Være imøtekommende og hyggelig mot andre
Ikke mobbe og trakassere andre
Være med å holde orden ved å sette på plass egne sko, henge opp jakka si og rydde
etter seg både inne og ute.

7. Uønsket adferd
7.1. Hærverk
Fritidsklubben følger norsk erstatningsrett når det kommer til brukernes erstatningsansvar.
Som hovedregel i norsk erstatningsrett heter det at skade påført med vilje eller som er et
resultat av uforsiktighet, skal erstattes. Selv om man er mindreårig kan man få
erstatningsansvar. I erstatningsloven § 1-1 heter det:” Barn og ungdom under 18 år plikter å
erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under
hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers.” Hvis barnet
har forvoldt skade forsettlig eller uaktsomt, er foreldrene/de foresatte ansvarlige med inntil kr.
5.000 selv om de selv ikke kan klandres for det som har skjedd. Dette ansvaret gjelder for
hver enkelt skadeforvoldelse. Det vil si at de er ansvarlige for inntil dette beløpet hver gang
barnet forårsaker skade. Forutsetningen for erstatningsansvar for foreldre/foresatte, er at
vedkommende bor sammen med barnet og har omsorgen for det.
For nærmere informasjon om barn og unges erstatningsansvar, se
https://www.paragrafen.no/?id=79.

7.2. Utløsing av brannalarmen
Uhensiktsmessig utløsing av brannalarm utløser erstatningsansvar. Kostnad for utløsing av
brannalarm er pr. 30.04.18 på kr. 8000 ,-.

7.3. Tyveri eller ødeleggelse av private eiendeler
Fritidsklubben er ikke ansvarlig dersom klær og annet utstyr som medbringes blir stjålet eller
ødelagt, deriblant mobiltelefoner og sykler.
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7.4. Mobbing, krenkelse, vold, diskriminering, rasisme og trakassering
Fritidsklubben følger samme linje som opplæringslovens paragraf 9a-3. Det betyr at vi har
nulltoleranse mot krenking, mobbing, vold, diskriminering, rasisme og trakassering.
Fritidsklubben arbeider kontinuerlig og systematisk for å fremme helsa, miljøet og tryggheten
til brukerne. Det er den enkelte ansvarlige voksne som skal følge opp dette, og styret skal
legge til rette for at dette arbeidet kan gjennomføres.

7.5. Alkohol og andre rusmidler
Ungdomstiden er den perioden i livet hvor det er størst risiko for å utvikle rusproblemer,
enten om det er snakk om alkohol eller andre rusmidler. Fritidsklubben er et rusfritt miljø og
vi har derfor nulltoleranse for bruk av rusmidler i fritidsklubbens lokaler og nærmiljø.

8. Brudd på reglementet
Alvorlige brudd på reglementet vil kunne medføre utvisning i kortere eller lengre perioder.

9. Fagkompetanse
I samarbeid med hovedstyret i Shiul og kommunen legger fritidsklubben til rette for at de
frivillige i størst mulig grad får delta på kurs som bidrar til kompetanseheving innen arbeid
med barn og unge.

10. Om dette dokumentet
Dette dokumentet er en fortetting av Aurskog-Høland kommunes retningslinjer for drift av
fritidsklubber, Shiul sin visjon og fritidsklubbens egne regler. For ytterligere presiseringer
vennligst se dokumentet «Retningslinjer for drift av fritidsklubber i Aurskog-Høland
kommune» og Shiul sin visjon og handlingsplan.
Et utdrag av dette dokumentet leveres til alle brukerne en gang pr. år for gjennomlesing og
underskrift av både brukere og foreldre/foresatte.
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