Alla ungas medskapande

- ungas möjlighet att utveckla och
utöva sina intressen
De unga i Luleå är mycket betydelsefulla för Luleås utveckling och framtid. Därför är det viktigt att Luleå erbjuder ett brett utbud av meningsfulla
kultur- och fritidsaktiviteter. Har de unga en meningsfull fritid så påverkas deras hälsa, personliga utveckling och förståelse för omvärlden på
ett positivt sätt. Aktiviteterna bidrar också till värdefulla möten mellan
olika generationer, mellan unga från olika miljöer och från olika sociala
grupper. Givande aktiviteter och positiva möten mellan unga och vuxna
skapar en kreativ miljö där unga stärker sin framtidstro och får möjlighet
att förverkliga sina drömmar.
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Utvecklingen av internet och sociala medier för med sig nya sätt att kommunicera. Vid användning av de nya medierna utvecklas individen på
olika sätt; han/hon lär sig att uttrycka sig, får möjlighet att lära känna sig
själv i samspel med andra och även tillfälle att hjälpa andra. Möjlighet till
social interaktion i lokala och globala nätverk gör att geografiska begränsningar får allt mindre betydelse. Vuxna som befinner sig i barns och ungas
närhet måste ha goda kunskaper i sättet att använda och hantera internet
och sociala medier. Vi ska ta tillvara denna kunskap och använda den för
att skapa dialog på nya sätt och förbättra vår kommunikation med barn
och unga.

Viktiga principer för kommunen på lång sikt
Kommunen ska verka för ett rikt kultur- och fritidsutbud som, i samarbete med civilsamhället, ger barn och unga möjlighet till positiva möten
mellan olika generationer. Det ska vara möjligt för alla barn och unga att
ha en god relation till en vuxen utanför sin familj.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:
•

Påverkan

Erbjuda kostnadsfria och subventionerade kultur- och fritidsaktiviteter, där vuxna är närvarande och barn och unga är medskapande.
Aktiviteterna ska ske både inom- och utomhus under alla årstider
och rikta sig till barn och unga i skolåldern.

Stärkt framtidstro.

•

Utveckla och tydliggöra ansvar, roller och funktioner för kommunens ungdomslotsverksamhet, majbritt.nu

Ökade möjligheter till
fysisk aktivitet.

•

Unga i Luleå ska leda vuxna genom att vara mentorer för politiker,
tjänstemän och frivilligarbetande vuxna.

Luleås attraktionskraft
som stad för boende
och besökare har ökat.

•

Skapa förutsättningar för möten mellan unga, olika generationer
samt det civila samhället där skapande och utveckling kan ske i
dialog.

•

Möjlighet till möten
över generationsgränser.

Starkare sociala nätverk
och föreningsliv.
Läs mer i bilaga 2

Luleå ska ligga i framkant när det gäller utveckling och användande av olika digitala verktyg för att främja möten och dialog mellan
unga och vuxna.
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