
Fältgruppen

Ale
 Fältarbete

Främjande

Samverkan

Relationsskapande

Uppsökande  
verksamhet

Ni kan komma i kontakt med oss via  
telefon, e-post eller sociala medier.

Hör gärna av er!

Dejan Avramovic
0704-32 05 74
dejan.avramovic@ale.se
Dejan Fältare Ale

Louisa Åsén
0704-32 09 58
louisa.asen@ale.se
Louisa Fältare Ale

Marcus Särefjord
0704-32 09 59
marcus.sarefjord@ale.se
Marcus Fältare Ale

Per Åsén
0704-32 01 15
per.asen@ale.se
Per Fältare Ale

Faltgruppenale
Fältgruppen Ale
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Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303-70 30 00 
www.ale.se • kommun@ale.se



Fältarbetarna ska finnas till för Ales ungdomar och hjälpa den som 
har frågor och bekymmer. Dessutom ska vi stötta, uppmuntra 
och vägleda så att ungdomen hittar till rätt instans.

Vår viktigaste uppgift är att skapa goda kontakter med 
ungdomar i deras egna miljöer. 

Ungdomen bestämmer själv om den vill ha kon-
takt och prata med oss.

Ju tidigare fältarbetarna upptäcker missförhål-
landen bland ungdomar, desto tidigare kan vi 
agera och slussa vidare till aktörer som erbjuder 
den specifika hjälp som ungdomen behöver.

DAGTID

Varje vecka besöker vi kommunens högstadie- 
och gymnasieskolor.

KVÄLLSTID

Måndag till torsdag fältar vi fram till kl 21.00.
Två av tre helger fältar vi fredag och lördag 
fram till kl 24.00.

FÄLTGRUPPEN
Kultur och fritid

Marcus, Louisa, Dejan och Per

Alla ungdomar har rätt till ett samtal och ett bra liv
Trygghet

Fältarbetarna ska fungera som 
trygga, synliga vuxna i ung-
domsmiljöer och skapa trygg-
het på de platser som många 
upplever otrygga.

Må bra

En meningsfull fritid är vik-
tigt för att må bra. Vi infor-
merar ungdomar om fören-
ingsliv och fritidsaktiviteter  
i kommunen.

Samtal

Som ungdom finns det mycket 
som man funderar kring. Har 
man frågor, funderingar och 
behöver någon vuxen att prata 
med så är man alltid välkom-
men att kontakta oss.

Samverkan

Fältarbetarna ska arbeta för att 
främja samarbetet mellan andra 
aktörer som rör ungdomar. 
Såsom skola, föreningsliv, ung-
domscoacher, nattvandrare  
socialtjänst och polis.

Anmälningsskyldighet

Det som ungdomen berättar för 
fältarbetaren förs inte vidare, om 
vi inte upplever en oro för ung-
domen. Då har vi en skyldighet 
att kontakta socialtjänsten.

Vi arbetar uppsökande främst med ungdomar i åldern 13–20 år, 
men självklart finns vi till även för yngre och äldre unga.

Vi möter varje person på det sätt som passar hen bäst. 

Vi arbetar vi med att främja och stärka ungdomar i 
grupper genom att prata om kamratskap, respekt 
och hur vi är emot och bemöter varandra. å struk-
turell nivå arbetar vi medvetet med normer, soci-
ala strukturer, förtryck och jämställdhet.

Vi arbetar med de unga på dagtid och kvällstid i 
deras egna miljöer – skolorna, torgen, mötesplat-
serna, internet och vid arrangerade aktiviteter.

På kvällstid rör vi oss i hela Ale och besöker de 
platser där ungdomarna är.

På dagtid finns vi i och runt kommunens skolor.


