
Fryshuset arbetar för att öka ungas inflytande i 
samhället och för en mer trygg och givande miljö  
att växa i. Unga ges uppmuntran, förtroende och 
ansvar som bygger kunskap, självkänsla och lyfter 
fram individens inneboende kraft.

Sedan 2019 har Fryshuset skapat mötesplatser 
för unga motorintresserade. Antalet A-traktorer i 
Sverige har dubblats sedan 2018 och vi ser ett stort 
behov av att skapa positiva sammanhang för denna 
målgrupp unga. Vi samverkar gärna med er för att 
möta detta behov.

SAMARBETA MED FRYSHUSET 
OCH MOTORBURNA UNGA



Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst 
och politiskt oberoende. Fryshuset bedriver ett 60-tal olika 
projekt och verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där 
unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta  
i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete.

Lär mer om oss på www.fryshuset.se

Varför jobba med  
motorburna unga?
En inspirerande föreläsning som  
fokuserar på lösningar 
I denna föreläsning ger vi er ökad kunskap om 
hur man når och jobbar med unga som oftast 
har en låg tilltro till samhället. Vi fokuserar på 
lösningar och hur man undviker fallgropar i 
arbetet med unga motorburna. Föreläsningen 
syftar till att både ge kunskap men också  
engagemang i att skapa positiva möjligheter 
för denna passionerade grupp unga.

Säker start
Ett stödpaket för er som vill starta 
en egen verksamhet för motorburna 
unga. 
Utifrån vår erfarenhet av att jobba med unga 
specialanpassar vi ett paket med startutbild-
ning och löpande handledning för att ni ska 
få en effektiv och kvalitativ uppstart. I detta 
stöd ingår metodutbildning, material, kartlägg-
ningsstöd, checklista för uppstart, feedback 
och bollplank med olika experter beroende på 
lokala behov samt löpande handledning för att 
följa upp planer och aktiviteter. En god inves-
tering för att komma igång lätt och tryggt. 

Fryshuset genomför verk-
samhet i lokal samverkan
Fryshuset tar verksamhetsansvar i en 
gemensam överenskommelse och  
lokal samverkan.
Fryshuset har stor erfarenhet av att i samver-
kan, genom till exempel IOP, bedriva verksam-
het på olika orter i Sverige. I detta upplägg har 
Fryshuset verksamhets- och personalansvar 
och skapar tillsammans med kommunen en 
verksamhet baserat på målgruppens behov 
och förutsättningar. Kartläggningen genomförs 
i samband med uppstarten. Verksamheten 
och personalen får tillgång till alla Fryshusets 
metoder, kunskapspalett, kollegor som arbetar 
med samma område på andra orter och ett  
internationellt nätverk. 

Förslag på hur ni kan ta hjälp av oss: 

Kontakt
Vill du veta mer om hur vi kan samverka runt 
motorburna unga? Kontakta oss gärna. 

MIRIAM LUNDQVIST
Kunskapsområdeschef för Ungdomskultur
Miriam.lundqvist@fryshuset.se
076–0010655

FÖRELÄSNING, FYSISK ELLER DIGITAL 30–60 MIN. STARTUTBILDNING, CA 2 DAGAR  
+ LÖPANDE HANDLEDNING UNDER CA 5 MÅNADER. 

VERKSAMHET PÅ PLATS, CA 3 ÅR  
+ MÖJLIGHET TILL FÖRLÄNGNING


