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Du ska tro att du är något
Entré Ungdom – ungas mötesplats på fritiden

Entré Ungdom startade i januari 2011. 
En bred och långsiktig satsning för Ho-
fors unga människor som bland annat 
bygger på FNs barnkonvention. Målet 
är att bli Sveriges ungdomskommun.

Entré Ungdom är resultatet av den enkätun-
dersökning LUPP som år 2005 genomfördes i 
kommunens högstadie- och gymnasieskola.   
   Entré Ungdom är också en naturlig fortsätt-
ning på det uppmärksammade och okonventio-
nella arbetssätt kommunen bedrev inom ramen 
för kulturskolan – en verksamhet som utgick 
från de ungas egna viljor och ambitionsnivåer. 
Kulturskolan fick utmärkelsen som näst bäst i 
Sverige 2009.
   - Att ständigt utveckla nyskapande och mo-
tiverande arbetsformer är vår metod till fram-
gång. Coacher är an-
ställda som stärker och 
lyfter de ungas egna 
drivkrafter. Konceptet 
är inte helt unikt. Vi har 
inspirerats av Fryshu-
sets verksamhet i Stock-
holm, tagit med oss den 
andan och anpassat det 
till Hofors behov. Vi ska 
finnas där de unga män-
niskorna finns, säger 
enhetschef Ritva Snellman.

Entreprenörskap
Entré Ungdom, som riktar sig till unga män-
niskor i 1-20 års ålder, arbetar inom fyra profil-
områden: kultur, friluftsliv, samhället och café. 
Entreprenörskap genomsyrar verksamheten. 
Kulturskolan finns inte längre i dess tidigare 
form. Möjlighet till utbildning inom konstut-
tryck finns idag inom profilområde kultur. 
Ungdomscoach Tomas Demasure förklarar:
   - Vi vill uppmuntra ungas egna drivkrafter 

som bottnar i deras egna passioner. Vi ska vara 
duktiga på att lyssna och därefter anpassa verk-
samheten. Med entreprenörskap menar vi inte 
att alla ska starta företag, utan att vi stärker de 
unga i att ta sig för. Att agera utifrån sina egna 
önskemål – då får vi också fler att växa som 
människor.
   Tomas är dramapedagog och jobbar mycket 
med att stärka ungas självkänsla.

Förebyggande arbete
De som jobbar inom Entré Ungdom känner att 
de har politikernas engagemang på sin sida.
   - Det här är en jättesatsning för en så liten 
kommun som Hofors. Det är fantastiskt att vi 
får ta det här steget med en så bred ansats. Det 
här är ett arbete som aldrig ska bli färdigt, nu 
är vi på väg på en resa jag är övertygad om 

kommer att betyda mycket för unga människor 
i Hofors framöver. Att möta unga människor på 
deras villkor i nuet är bästa sättet att förebygga 
våld, missbruk, utanförskap och kriminalitet i 
framtiden, säger ungdomscoach Malin Snell-
man.  
   Ett mål för Entré Ungdom 2016 är att hälften 
av alla unga människor i kommunen på något 
sätt ska ha kontakt med verksamheten.

Ungdomsforum
Entré Ungdom bottnar i den enkät som genom-

fördes 2005 om ungas vanor och attityder.  Där 
framkom att viljan att vara med och påverka 
samhället fanns, men också en stor frustration 
över att inte bli hörd eller sedd. 
   - Inom ramen för fokusområde samhället 
har vi skapat ett ungdomsforum för 13- till 19-
åringar. Ett forum där ungas idéer tas på allvar. 
Tillsammans har de 100 000 kronor att an-
vända. Förslag och initiativ lämnas till forumet 
som beslutar i demokratisk ordning. Det här 
handlar om att ge unga i Hofors en möjlighet 
att vara med och påverka i samhällsfrågor.    
   Ett bra exempel: Inför nästa steg i centrum-
utvecklingen fick ungdomsforum fungera som 
en referensgrupp i dialogen med kommunens 
företrädare. I höst startar vi även ett forum för 
barn i åldrarna 10-12 år, säger Mikael Klang, 
pedagog och ungdomscoach.
   I Entré Ungdom finns även en webbredaktion 
som jobbar med hemsidan och Ung i sommar 
som fokuserar på sommarens aktiviteter.
   - I april öppnade vi också ett nätverk för vux-
na i syfte att stärka sin föräldraroll och stötta 
varandra i ”vuxenskapet”.

Nytt aktivitetshus 2012
I nuläget bedriver Entré Ungdom sin huvud-
sakliga verksamhet i Folkets Hus källare även 
om målet är att verka mycket ute i skolan och 
föreningslivet.  I början av 2012 flyttar man 
upp verksamheten.
   - Vi flyttar in i helt nya anpassade lokaler en 
trappa upp i Folkets Hus, med café, musikstu-
dio, scen och aktivitetsrum. Det är viktigt att 
vi finns lättillgängligt i centrum och att unga 
känner sig hemma och trygga i sitt eget aktivi-
tetshus, menar Ritva.

Entré Ungdom finns där unga finns och 
agerar snabbt. I april hölls en manifes-

tation mot våld på Teatertorget i Hofors. 
Över tusen personer mötte upp.
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Du ska tro
Du är något
Du är lika god 
Du är lika klok som andra
Du ska veta
Du är lika bra som andra
Om du vet
Att du gör ditt bästa
Kan du uppskatta dom som är bättre
Du är enastående
Som alla andra
Du duger
Till mycket
Uppskatta dig själv 
och din värld det gör dig fri
Du skall tro
Att många bryr sig om dig
Att du kan lära andra en hel del
Och lära av dem
Varför
För att du är någon, en som behövs

Jäntelagen – Jantelagens motsats
Skriven av Gudrun Hjelte

”Att möta unga människor på deras
 villkor i nuet är bästa sättet att före-
bygga våld, missbruk, utanförskap 
och kriminalitet i framtiden


