Årsrapport Ungdomsvirksomheten 2015
Ung i Longyearbyen
Ungdomsvirksomheten, eller Ung i Longyearbyen, kan forklares som Lokalstyre sitt totale
fritidstilbud for ungdom i Longyearbyen som består av ulike arenaer og
aktiviteter/arrangement. Tjenestene til Ung i Longyearbyen er ikke lovpålagt. Noen av
tjenestene er politisk vedtatt.
Årsverk og ansatte
Ungdomsvirksomheten hadde pr.31.12.2015 2,25 årsverk, fordelt på 100%
ungdomskoordinator, 50%klubbleder, 25% ungdomsarbeider og de resterende 50% fordelt
på tilkallingsvikarer på ungdomsklubben.
Målsetting 2015
Ung i Longyearbyen tilbyr disse tjenestene med bakgrunn i LL sin Handlingsprogram og
økonomiplan 2015-2018, herav lokalsamfunnsplanens satsningsområder:
- Vi vil at Longyearbyen skal være et trygt og attraktivt tettsted
o Voksne for barn: Delta aktivt på arenaer som bidrar til trivsel, trygghet og
læring.
o Sentrumsfunksjoner: Tilby gode og trygge møteplasser og arenaer for barn og
ungdom gjennom Ungdomsklubben og UHU, samt prosjekter og arrangement.
o Kriminalitet: aktivt drive helsefremmende og forebyggende arbeid direkte opp
mot barn og unge
- Vi vil ha et variert idretts-, kultur- og fritidstilbud
o Variert og inkluderende: et tilbud for alle, og å møte ungdom det de er
o Alle bidrar: tverrfaglig samarbeid innad i enheten, og på tvers av sektorer.
Opprettholde det gode samarbeidet med lokale frivillige organisasjoner og
offentlige institusjoner.
- Vi vil ha en miljøbevisst lokalbefolkning som har god tilgang til Longyearbyens
nærområder og Svalbards natur
o Miljøbevisst befolkning, nærområder og natur: Gjennom arrangement som
Camp Svalbard sommer og Vinter, Ut&Kjør og andre uteaktiviteter gjennom
året.
- Vi vil ha et levende lokaldemokrati
o Lokalvalg: Høy valgdeltakelse, stemmerett for 16. og 17. åringer
o Medvirkning fra lokalsamfunnet og offentlige planprosesser: at barn og unge
skal bli hørt og ha innflytelse i saker som omhandler dem. Ungdomsrådet som
høringsorgan.
Tjenester og tilbud
Tjenestene som Ung i Longyearbyen tilbyr er:
- Ungdomsklubben
o Juniorklubb hver mandag fra 18-20, og hver fredag fra 18-20
o Seniorklubb hver onsdag fra 19-22 og hver fredag fra 20:30-24.
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o

-

-

Stengt i sommerferien, redusert åpningstider i ved bevegelige helligdager og
andre ferier.
o Klubben skal være en arena der alle kan delta og føle seg velkommen. Lek og
spill, baking, arrangement i regi av Ungdomsklubben gjennom året, som
solfestkarneval, juleball, omvendtfest, juleverksted ect.
Selvstyrt Ungdomshus (UHU)
o Åpningstider vert bestemt i samarbeid med UHU-styret og tilsette i Ung i
Longyearbyen. Skal i være et kvelds- og helgetilbud for ungdom på vgs og
lærlinger i byen.
Longyearbyen Ungdomsråd
o Medlemsmøte ca. en gang i måneden. Tar opp saker som berører barn og
unge i Longyearbyen. Har talerett ved LL møter.

UHU og Ungdomsrådet er begge politisk vedtatt.
Longyearbyen ungdomsklubb og Selvstyrt ungdomshus (UHU) er åpne fritidsarenaer for
ungdom i aldersgruppa 5.trinn til 20 år. Alle aktivitetene som blir gjennomført i regi av Ung i
Longyearbyen er, og skal være, av og for ungdom. Våre arenaer, aktiviteter og arrangement
er frivillig, og for alle. Ungdom har direkte påvirkning på eigen fritid gjennom styreverv i
Longyearbyen ungdomsklubb, UHU og Longyearbyen ungdomsråd.
I tillegg tilbyr Ung i Longyearbyen ulike frivillige aktiviteter, arrangement, happenings, kurs,
workshops gjennom hele året. Gjennomført i 2015 er:
Januar: Lørdagklubb, markering friluftlivets år #nattinaturen
Februar: UKM, Ut&Kjør 2 teorikvelder
Mars: Solfestforestilling, solfestkarneval på klubben,
April: Camp Svalbard vinter, UKM Fylkesmønstring på Finnsnes,
Mai: Maleparty på klubben, Laurdagsklubb, 17.mai på klubben
Juni: LybLan
Juli: sommerstengt
August: Camp Svalbard, konstituering ungdomsrådet, UHU- styret og klubbstyret
September: Kurs med Ungdom og Fritid, omvendtfest på klubben
Oktober: LybLan, halloween på klubben
November: Fotoutstilling Camp Svalbard, Ungdomsrådsrepresentanter på Barne -og
Ungdomskonferansen
Desember: Juleball, juleverksted (avlyst)
Oppsummering
2015 var et spesielt år på flere måter. I mars ble klubbleder og ungdomsarbeider i enheten
involvert i en alvorlig ulykke. Dette medførte at vi stod med bare en person i
ungdomsvirksomheten fra og med midten av mars og til ny tilsett kom inn i midten av august.
Etter denne hendelsen ble det gjennomført et informasjonsmøte for alle ungdommene på
ungdomsklubben, der sysselmannsbetjenten som ledet redningsaksjonen deltok.
Redningsaksjonen ble gjennomgått, og ungdommene kunne stille spørsmål. Man hadde
også flere klubbkvelden der man lagde hilsener og kort som ble sendt til sykehuset i Tromsø.
Man har også holdt seg oppdatert slik at de ungdommene som spør om tilstanden skal få
svar.
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Like før juleferien ble Longyearbyen rammet av en stor krise, da et stor snøskred traff 11
boliger i sentrum av byen. Ungdomsklubben og UHU ble brukt som evakuerings- og
pårørendesenter i den første fasen av krisen. Etter hvert ble også klubben åpnet opp for
skoleungdom flere dager enn først tenkt gjennom hele juleferien. Voksenpersoner som var til
stede var ungdomsarbeidere, personal fra enhet barn og unge samt lærere.
De to siste nevnte hendelsene, er to enkelthendelser som naturlig har rammet enheten og
ungdomsvirksomheten hardt.
Vi er likevel stolte av å ha gjennomført det som var planlagt å gjennomføre. Fokus på
brukermedvirkning føles å ha gitt resultat, da man velger å spille på brukergruppa ved
planlegging og gjennomføring av klubbdrift og ved større arrangement.
Høsten 2015 ble det arrangert kurs og workshop for ungdomsrådet, klubbstyret og UHUstyret. Dette, sammen med økt fokus på ungdomsmedvirkning, føles å ha bidratt til mer aktiv
deltaking blant brukergruppa.
Man jobbet særlig med at styret og brukergruppa på UHU skulle ta mer del i egen fritid. Ut
over høsten 2015 kan man si at dette har lykkes i stor grad, selv om man ser et større
potensiale i denne brukergruppa. Parallelt med dette, ble åpningstidene for UHU betraktelig
innskrenket. Gjeldene åpningstider for UHU fra og med høsten 2015, var tilsvarende som
åpningstidene til Ungdomsklubben opererte med. Medlemmene har ikke lenger tilgang til
nøkkelkort. Dette er knyttet tett sammen med ansvar for brukergruppa og bygget, brannvern
og tidligere uheldige episoder på bygget uten voksne tilstede.

Det ble dessverre lav valgdeltagelse blant 16 og 17-åringene i Longyearbyen. 12 av
37 stemmeberettigede ungdommer stemte. I 2011 var det 27 av 42 som stemte.
Dette kan ha flere årsakssammenhenger. Noen av de kan tenkes å være
ressursmangel i ungdomsvirksomheten, ingen klar «eier» av «prosjektet» stemmerett
for 16-17 åringer samt liten interesse for lokalvalg blant denne gruppen av
befolkningen.
Som en del av det rusforebyggende arbeidet ble det i oktober, i samarbeid med
Sysselmannen og skolen, gjennomført foredrag med politibetjenter fra Arendal som
etablerte foreldrenettverksgrupper. Dette ble arrangert via forebyggende forum.
Ut over høsten 2015 startet man med registering av medlemmer på
ungdomsklubben. Dette fungerer svært godt. Man har i mye større grad enn tidligere
en total oversikt over hvor mange som bruker ungdomsklubben og deltar på de ulike
arrangementene.
Statistikk besøkende Ungdomsklubben 2015
JUNIOR

SENIOR

SUM

Januar

169

150

319

Februar

172

168

340

Mars

148

141

289

April

99

101

200

Mai

151

210

361
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Juni

166

133

299

August

133

41

174

September

170

87

257

Oktober

208

165

373

November

200

132

332

Desember

117

115

232

1733

1443

3176

Juli

SUM

Åpningsdager 2 dg i uka for både junior og senior, fordelt på 3 åpningsdager i uka.
Stengt i perioden fra 26.06 - 10.08, og 29.12-05.01
De største arrangementene på klubben er notert i eigen statistikk
I tillegg kjem eksterne aktiviteter og arrangement i regi av Ung i Longyearbyen, sjå eigen statistikk.

STATISTIKK ARRANGEMENT UNG I LONGYEARBYEN 2015
Dato
08.jan

Kva?

Deltakarar

Foredrag Mia Börjesson

10.jan
13.-14.
01
16.22.02

Laurdagsklubb

14

Markering Friluftlivets år 2015 #nattinaturen

10

UKM

30

21.02.

UKM- fest på klubben

28

12.feb

Ut&Kjør

19.feb

Ut&Kjør

05.mar
06.mar
10.12.04.
16.19.04

?
?

Solfestforestilling

27

Solfestkarneval (junior)

25

Camp Svalbard vinter

13

UKM fylkesmønstring på Finnsnes

8

14.mai

Maleparty på klubben

10

16.mai

Lørdagsklubb

20

17.mai
19.20.06
28.30.08

Besøkande

17. mai på klubben (Junior/senior)

31/30

LybLan

30

Camp Svalbard

44

Konstituering klubbstyre
Konstituering ungdomsrådet
Konstituering UHU styret

126
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10.13.09

Kurs med Ungdom og Fritid

25.09.
16.17.10

Omvendtfest på klubben (junior/senior)

30.10.

Halloween på klubben (junior/senior)

11.11.

Fotoutstilling Camp Svalbard på biblioteket

2.-3.11.

Representantar på Barne- og Ungdomskonferansen

11.12.

Juleball (junior/senior)

18.12.

Juleverkstad (AVLYST)

LybLan

14
43/22
45
41/31

56/56

