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Hagaskolan vt 2017

Måluppfyllelse elever åk 3 
andel godkända i No, Matematik, Svenska, So 42 %

Måluppfyllelse elever åk 6 
andel godkända i samtliga ämnen 53%



Kartläggning av behov

Vuxennärvaro kvällar 
Trygghet i området
Höja känslan för området
”Klippa svansen” till de kriminella
Meningsfull fritid barn 7-9 år samt 10-12 år
Läxhjälp 
Bättre kompetens och förståelse av det svenska språket och kulturen bland föräldrar
Ett ställe att kunna mötas café/restaurang 
Språkträning och kunskap om det svenska samhället
Få ut kvinnor ur isolation
Sysselsättning 18-25 åringar
Sysselsättning arbetslösa
Hälsofrämjande aktiviteter
Föreningar/meningsfull fritid



Varför Idéburet Offentligt Partnerskap?

Kan med gemensamma krafter nå längre.

Jobbar mot samma mål och vision.

Samverkar på lika villkor. Ingen aktör som styr den andra.



Syftet

Att med gemensamma krafter möta delar av de behov som 
kartlagts i VOX.

Att skapa förutsättningar och en grund för en långsiktig 
mötesplats i VOX med aktörer som är med för att stanna.



Mål

Skapa förutsättningar för barn och unga att nå målen i skolan.

Stärka förutsättningarna för en attraktiv och trygg stadsdel.

Stärka förutsättningar för medborgare kring utbildning, arbete 
och integration i det svenska samhället.

Skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för barn och unga.



Mötesplats VOX

Samverkansparter
Varberga fritidsgård
Mellringeskolan 
Gumaeliusskolan
Blåmesen
Oxhagen fritidsgård
Oxhagen Familjecentral
Fältgruppen
Örebro bostäder
Fritidsbanken
Verdandi 
Frälsningsarmén
Unicef
Kooperativet Träffpunkt

Syrianska kulturcentret
Studiefrämjandet 
Örebro filmförening
Örebro simallians
Bufff
Awesome people
Tegelbruket
Hyresgästföreningen
Varberga bibliotek
VOX IF
ÖSK Handboll
Varberga förskolor
Betel musikskola
Språkverkstan

Svenska kyrkan
Region Örebro län
Polisen
Varberga vårdcentral
Hagaskolan
Eyra Education
Varberga familjecentral
Bara dansa
Seniorlotsar

IOP 2018- 2020
15 anställda med olika kompetenser –
ÖLIF, Bilda och Örebro kommun



Exempel på verksamhet
totalt under 2018: 91 verksamheter 5800 deltagare

Dans efterskolverksamhet samt 
kvällstid 
Barnverksamhet Unicef 7-9 år
Läxhjälp Frälsningsarmén
Barnverksamhet 7-9 år 
Frälsningsarmén 
Kvinnogrupp svenska/   
samhällskunskap/arbetsmarknad 
Asylverksamhet – svenska 
samhällskunskap och träning 
Körkortskunskap för föräldrar
Familjekompis 
Cykelskola 
Föräldragrupp 
Betel kulturskola efterskolverksamhet 
Tjejgrupp 20-30 år 
Fritidsbanken
Lördagsöppet fritidsgården
Utbildning av 15 ungdomar till 
simlärare

Funktionell träning
VOX Games under alla lov
Lovskolekoncept VOX
VOX skol IF
Zumba
Afterschool Gumaelius
Ungdomsinspiratörer 
(ÖBO/Kommunen)
Top of VOX
Feriepraktik 
Seniorträffar
LAN på fritidsgården
Datautbildning
VOX klassikern del 1
Livräddarkurser
Workshop unga tjejer
Livräddningsutbildning
Kuratorverksamhet

Idrottsskola
Ledarskapsutbildning
Rastaktiviteter Hagaskolan
Barnverksamhet 7-9 år 2 ggr/veckan
VOX-boden
Ungdomsarbetspoolen
Multiarena
Café Tornfalken
Seniorträffpunkt
Rörelsesatsning i Hagaskolan
Kvinna i fokus (hälsa)
VOX IF
VOX-utmärkelsen



Framgångsfaktorer i samverkan

Samma driv och målsättning 

Entreprenörsanda

Transparens –använda särarterna

Våga fatta snabba beslut 

Det blir alltid konflikter när man bygger något 
innovativt – lös dem!



Utmaningar

Långsiktighet i finansiering för verksamhet

Följeforskning effektutvärdering 

Befintliga lokaler begränsar fortsatt utveckling



Indikatorer på framgång
Anmälda brott har under 2018 (från 2017) minskat med 40 % i Oxhagen och 60 % i 
Varberga.

Bostadsbolaget uppger minskat klotter och skadegörelse i VOX.

Lovskolekonceptet på Hagaskolan  har möjliggjort att fler elever klarat målet för 
simkunnighet (96%) samt fått undervisning i kärnämnen. 

Måluppfyllelsen på Hagaskolan har för elever i åk 6 ökat till 60% (från 53% vt 2017)

”Utifrån min profession så tolkar jag det som att ni är på rätt väg i VOX – med bra 
siffror och siffror som går åt rätt håll.”

- Planerare/strategisk brottsförebyggare Örebro kommun



”Genom Mötesplats VOX har jag utvecklats som ledare och jag har blivit en förebild för 
barnen på Lovskolan. Hjälpen från Ungdomspoolen har öppnat mina ögon för olika 
utbildningar och hjälpt mig mycket. Jag går nu en utbildning till simskolelärare genom 
Mötesplats VOX.” 
- Mujtaba Qasi 18 år

”Genom Mötesplats VOX har jag fått möjligheten att jobba och tjäna pengar till min 
familj.”
- Freshta 40 år

”Tack vare After School har jag något att göra efter skolan och jag har lärt känna nya 
människor. ”

- Tjej 14 år
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