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Värdegrund 
Verksamheten på Pangea ska plats för trygga möten i drogfri miljö för i första hand 
barn och ungdomar oavsett, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk 
eller religiös åsikt. I verksamheten ska besökarna ha stor påverkansmöjlighet och ha 
strukturerade former för medbestämmande. I alla aktiviteter ska personalen arbeta 
med att stärka besökaren som individ. I det arbetet är det av vikt att barn och 
ungdomar får: 

• Ha en egen identitet 
• Egen utveckling 
• Positiv förväntan 
• Möjlighet att påverka 
• Ta ansvar 
• Utrycka sig 

Pangeas verksamhet ska vila på tre ben, fritidspolitiskt, kulturpolitiskt och 
socialpolitiskt. Det kan variera under perioder men den ska alltid ge förutsättningar 
att utveckla en positiv livsstil och ett gott levnadsmönster. Pangeas verksamhet är 
frivillig och öppen där besökarna ska bemötas med värdighet från personalens sida. 
 
Målgrupp 
Den huvudsakliga målgruppen för Pangea är barn mellan 10 till 12 år under 
eftermiddagar samt ungdomar från 13 år och till den dagen man fyller 18 år. 
Vuxna besökare är välkomna på Pangea under dagtid. Föreningar kan boka lokaler i 
mån av tid under hela öppethållandet. Personer som är äldre än 18 år får delta i 
ledarledd verksamhet även under kvällstid.   
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Trygghet och trivsel 
På Pangea ska alla former av kränkande beteende tas upp till diskussion. Det ska råda 
nolltolerans mot kränkande beteende. Reglerna ska vara tydliga och accepterade av 
besökarna. Personalen ska ha arbeta för att skapa trygghet och trivsel. Personalens 
arbetssätt ska präglas av ett tydligt och i personalgruppen gemensamt förhållningssätt 
gentemot besökarna. Personalen arbetssätt ska inge förtroende, så att ungdomarna 
vänder sig till ledarna och upplever att man har en positiv vuxenkontakt. Samtidigt 
har personalen att följa socialtjänstlagen och ska göra orosanmälningar i de fall man 
misstänker att barn eller ungdomar lever under förhållanden som inte är förenligt 
med en god uppväxt. 
 
Normer, värden och delaktighet 
Ungdomars delaktighet eftersträvas. Personalen arbetar med att coacha/guida 
ungdomarna att göra medvetna val. Ungdomarna får lära vad delaktighet och 
inflytande innebär och besökarna har möjlighet och utrymme att driva egna 
aktiviteter.  
 
Utveckling av självkänsla och identitet 
Alla barn och ungdomar som besöker Pangea ska bli sedda och bekräftade. Det finns 
en medvetenhet hos personalen att stärka ungdomars identitet. Ungdomars 
självkänsla stärks succesivt och det ska finnas metoder att utveckla ungdomars 
ledarskap. 
 
Attraktiva mötesplatser 
Pangeas lokaler ska vara ändamålsenliga för verksamheten. Lokalerna och även 
utemiljön bör upplevas som välkomnade och trygg. Verksamheten ska vara ett tydligt 
och attraktivt fritidsalternativ. Barn och ungdomar ska även få en god och 
kontinuerlig information om frågor som rör verksamheten 
 
Kompetens 
Vid rekrytering söks i första hand personer med relevant utbildningsbakgrund, samt 
en eftersträvan till en blandning av kön, ålder och speciella kompetenser.  
 I kompetens ska även inräknas mångårig erfarenhet av arbete med barn och 
ungdom. För personalen ska det finnas introduktionsplaner på arbetsplatser samt 
planer för kompetensutveckling. 
 
Image 
Pangeas ska ha ett gott rykte och ska arbeta systematiskt med sin image. Bilden av 
verksamheten skapas primärt av de barn och ungdomar som besöker Pangea.  Det är 
viktigt att det finns ett aktivt samarbete med skolorna, socialtjänsten, polis och andra 
organisationer och vårdnadshavarna.  
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