FÖRÄLDRAVANDRINGAR SÅ 17/18
Föräldravandringar organiseras av Upplands Väsby Kommun i samverkan med skolorna och
fritidsgårdarna. Här nedan följer en kort beskrivning av hur vandringarna är upplagda och vilket syftet
är med dessa vandringar.
Upplägg
Alla klasser från så 6 – 9 vandrar två gånger på ett skolår och de som vandrar samlas på den
fritidsgård som ligger närmast sin skola. Vandringarna är på fredagar och man träffas kl. 20.00 på
fritidsgården för lite information från personalen om läget i Väsby i allmänhet men främst läget i
närområdet eftersom det är där det är tänkt att ni ska vandra. Vandringarna håller på till 23.00 då
man har en återsamling på gården och stämmer av med personalen vad som har hänt under kvällen
och skriver ner detta i en dagbok, där skriver ni även upp era namn så att vi vet hur många som har
vandrat från er klass. Information om vandringsschema för respektive klass finns på skolornas
portaler och hemsidor.
Tävla om pengar till klasskassan
För att göra det hela lite intressantare så kommer vi att ha en tävling om vilken klass som har flest
vuxna ute och vandrar. Vi räknar ut hur många som vandrat totalt på sina två gånger och delar med
hur många elever klassen har och får då fram ett snitt på hur många från klassen som har deltagit.
Priserna fördelas enligt följande, 1: an får 3000: -, 2: an får 2000: - och 3: an får 1000: -, pengarna går
till klasskassan för att användas till något roligt. Pengarna sponsras av Upplands Väsby Kommun
genom vår preventionssamordnare. Klasserna måste vara representerade vid varje tillfälle och med
minst fyra vuxna per gång för att få vara med och tävla om prispotten.
Syftet med vuxenvandringar
Att ni vuxna är ute på kvällarna kan göra stor skillnad för våra ungdomar, att veta att det finns vuxna
som är ute och vandrar och som man kan ta kontakt med om man känner ett behov av det.
Vuxenvandringarna gör också att det förhindrar/försvårar skadegörelse i området då man löper
risken att bli upptäckta av er. Ni som ställer upp att vandra kommer att få med telefonnummer till
fritidsgården, polisen, fältarbetare, väktarbolag m.fl. som ni kan ringa till vid behov. Om ni hamnar i
situationer där ni inte känner er bekväma, gå då därifrån och ta kontakt med någon utifrån den
telefonlista ni fått med er. Det är viktigt att uppträda öppet och alltid sträva efter att vara tydlig mot
ungdomarna. Ni vuxna som är ute och vandrar är viktiga just för att ni är privatpersoner och
vårdnadshavare, och att ungdomarna känner igen er. Vi som dagligen arbetar med ungdomar vet att
de uppskattar att det finns vuxna ute som bryr sig och att det är din närvaro ute som är det viktiga.
Kontakt
Anders Carlsson, Upplands Väsby Kommun
Tel: 08 590 974 30 eller 073 910 44 30 Mail: anders.carlsson@upplandsvasby.se
Ronnie Sundvall, Runbygården
Tel: 070-145 42 47 Mail: runbygarden@gmail.com
Jeanett Gavelin, Grimbogården
Tel: 072 856 22 39/072 857 22 40 Mail: jeanett.gavelin@ungaornar.se
Aziz Rhassane, Smedbygården.
Tel: 072 857 22 37/ 072 857 22 38 Mail: aziz.rhassane@ungaornar.se
Tomek Rutkowski, Väsbygården
Tel: 08 684 232 62/08 684 232 55 Mail: tomek.rutkowski@stadsmissonen.se

