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För barn och ungdom 
med särskilda behov

Fritidsprogram 2020
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Hej!
Här kommer det nya Fritidsprogrammet för barn/ungdom 
från Oms-fritid.

Detta program är fyllt med fritidsaktiviteter för dig som har 
en funktionsnedsättning av något slag.

Vi på Oms-fritid samordnar fritid för dig!
Läs om Furutå fritidsgård som har öppet varje onsdag.
Fester och danser hittar du i programmet.

Det finns aktiviteter med olika föreningar och studieförbund 
man kan anmäla sig till. Under varje aktivitet står det hur du 
anmäler dig.

Vill du ha hjälp och tips när det gäller din fritid 
så hör av dig!

Personal kan använda interndebiteringslapp vid 
arrangemang som Oms-fritid anordnar.

Fritidskonsulenter
Yvonne Wallin Blomqvist telefon 0470-439 97
Åse Magnusson telefon 0470-79 60 46
Camilla Davidsson telfon 0470-430 21

Besök gärna vår hemsida www.vaxjo.se/oms-fritid
Där kan du hitta aktuella aktiviteter!

Vi finns på Facebook: Oms-fritid i Växjö
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Furutå fritidsgård på Teleborg!
Öppet varje onsdag kväll 17.30-20.00
Här träffar du kompisar, spelar spel, tar en fika, pysslar 
och mycket mera. 

Gympasalen öppen mellan klockan 18.00-19.00.

Vårterminen 2020 öppnar vi 15 januari. Avslutning 27 maj.

Höstterminen 2020 öppnar vi 19 augusti. Avslutning med 
julfest 9 december.

Furutåråd
Sista onsdagen i varje månad har vi Furutåråd där vi 
tillsammans bestämmer vad som ska hända på gården.

Vill du ha månadens program som e-post? 
Maila Yvonne på yvonne.wallin-blomqvist@vaxjo.se

Här går du in när du kommer till Furutåskolan.
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Bio våren 2020
”Monky” 
Lördagen 29 februari 
klockan 14.00-15.30 på Palladium, 
Storgatan 12

Filmen handlar om en apa och är 
både rolig och känslosam.
En film som passar de flesta.

Det kostar 80 kronor (kommer på faktura).
Personal/ledsagare gratis.

Bio hösten 2020
”Ailos resa” 
Lördagen 7 november klockan 14.00-15.30 
på Palladium, Storgatan 12

Filmen handlar om en ren och är en vacker film.
En film som passar de flesta.
 
Det kostar 80 kronor (kommer på faktura).
Personal/ledsagare gratis.

Anmälan till Oms-fritid
Senast den 26 februari för ”Monkey” 
Senast den 30 oktober för ”Alois resa”

Anmäl dig till camilla.davidsson@vaxjo.se 
eller ring på telefon 0470-430 21 eller 0470-79 60 46
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Sportlovsfest på 
Fritidsgården
Onsdagen den 19 februari 
klockan 17.30-20.00

Kom och ha en rolig kväll med dina 
kompisar. Cafeterian är öppen hela 
kvällen.

Anmäl dig på fritidsgården 
eller till Yvonne på telefon 0470-439 97

 

Vårfest på Annevik
Vi avslutar fritidsgården för vårterminen med en fest på 
Annevik.

Onsdagen 27 maj klockan 17.30-20.00

Vi äter något gott tillsammans och har en trevlig kväll.
Det kostar 50 kronor. 

Anmäl dig på fritidsgården 
eller till Yvonne på telefon 0470-439 97 

Om du har svårt att ta dig till Annevik så säg till när du 
anmäler dig så fixar vi skjuts
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Fredagsmys på Annevik 
med övernattning
För dig mellan 16-25 år.

Från fredag 21 februari till 
lördag 22 februari.

Vi träffas klockan 17.00 på 
fredagen och avslutar 
klockan 13.30 på lördagen.

Vi börjar med att bada tunna för 
de som vill. Därefter lagar vi god 
mat, tänder en brasa och umgås. 
Kanske blir det ett musikquiz på 
kvällen.

Det kostar 100 kronor att vara med. Efter du anmält dig får 
du ett brev där det står vad du behöver ha med dig.

Du anmäler dig till Yvonne senast 5 februari 
på telefon 0470-439 97 eller på e-post till 
yvonne.wallin-blomqvist@vaxjo.se
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Sikta mot Stjärnorna
Vem vill inte stå på scen och vara 
stjärna för en stund?

Söndag 8 mars klockan 14.00-16.00 
på Bergendahlska gården (BG), 
Liedbergsgatan 14 - 16.

Anmäl vilken artist du vill vara och 
vilken låt du vill framföra.

Ta gärna med en fikakorg till pausen 
då vi ska rösta fram dagens vinnare!

Vem blir 1, 2, 3? Spännande!

Vill du inte vara med och tävla får du gärna komma som 
publik och rösta/heja på din favorit.

Anmälan senast 2 mars till
Yvonne telefon 0470-439 97
Åse telefon 0470-79 60 46
Camilla telefon 0470-430 21
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Årets konsert 
med Tim Lööv & The Handsome Band

Lördag 21 mars klockan 14.00-15.30 
på Kvarnhagskällaren, Kvarnvägen. 

Oms-fritid vann en tävling i P4 Kronoberg. Tim Lööv och 
hans band kommer och ger oss en gratis konsert.

Ta med dig egen fikakorg.

Meddela oss om du kommer
Yvonne telefon 0470-439 97
Åse telefon 0470-79 60 46
Camilla telefon 0470-430 21
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Kanot och grillkväll 
på Annevik
Torsdag 4 juni klockan 16.00-19.00. 

Under denna tiden kan du komma och 
åka när du vill. Prova på att paddla el-
ler ta en  tur med trampbåten. Kanske 
vågar du ta ett dopp i Helgasjön?

Ta med dig vad du vill grilla och dricka.
Det kostar ingenting.

Har du några frågor så ring oss
Yvonne telefon 0470-439 97
Åse telefon 0470-79 60 46
Camilla telefon 0470-430 21

Julfest på Fritidsgården
Onsdag 9 december 
klockan 17.30-20.00 

Vi avslutar höstterminen på 
fritidsgården med en liten julfest.
Kom och fika på lussekatter och 
pepparkakor. Glögg, julgodis och frukt bjuds det också på.

Det kostar 50 kronor. Ta med dig en julklapp för 30 kronor!

Anmäl dig på fritidsgården 
eller till Yvonne på telefon 0470-439 97
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Gruppaktiviteter
På sidorna 12-19 kan du läsa vilka gruppaktiviteter du kan 
anmäla dig till.

En del ordnar vi på Oms-fritid, en del anordnas av olika 
föreningar, studieförbund eller Kulturskolan.

Under varje aktivitet står det hur och till vem du ska 
anmäla dig.

Har du några frågor så kan du kontakt oss fritidskonsulenter 
på Oms-fritid.

Yvonne telefon 0470-439 97 
e-post: yvonne.wallin-blomqvist@vaxjo.se

Åse telefon 0470-79 60 46 
e-post: ase.magnusson@vaxjo.se

Camilla telefon 0470-430 21 
e-post: camilla.davidsson@vaxjo.se

Eller till vår gemensamma e-post: oms-fritid@vaxjo.se

Glöm inte att du kan besöka oss på vår hemsida
www.vaxjo.se/oms-fritid 

eller gilla vår Facebooksida Oms-fritid i Växjö
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Simträning   
 
Tisdagar kl. 18.50-19.50
Multibassängen i Växjö simhall
Bassängdjup: 100-150 cm
Du ska kunna doppa huvudet och ta 
dig fram med hjälpmedel.
I den här gruppen lära du dig att sim-
ma, förbättra simtekniken. Du får också 
lära dig flera simsätt.
 
Söndagar kl. 12.05-13.05
Multibassängen i Växjö simhall
Bassängdjup: 120-150 cm
Du ska kunna simma 10-15 meter och vara bekväm på djupt 
vatten.
I den här gruppen förbättrar du simtekniken. Du får också 
lära dig flera simsätt.
 
Avgift
En termin består av 15 lektioner. 
Terminsavgiften är 850 kr + 260 kr i medlemsavgift/år.

Anmälan
Välkomna att kontakta Frida Yman på kansliet för att få mer 
information om plats i respektive grupp.
telefon 0470-466 50
e-post: kansli@vaxjosimsallskap.com
 
Om du inte klarar dig själv med omklädning måste du ha 
ledsagare eller liknande med dig. Simlärarna finns till hjälp 
vid bassängen, men inte i omklädningsrummen.
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Bowling med Team Växjö
 
Torsdagar klockan 15.00-19.00 
på Knock ’em down. 

Våren 13 januari till 25 maj 
Ingen bowling på Sportlovet vecka 8 
och Påsklovet vecka 15

Hösten 7 september till 30 november
Ingen bowling på höstlovet v 44
 
Kostnad: 1 120 kronor per termin.

Anmälan direkt till Leif Ljung på 
e-post leifljung@outlook.com eller telefon 070-366 29 32

 
Har du redan en tid så behöver du inte anmäla dig.
Ska du sluta spela bowling så måste du meddela det!
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Theleborgs ryttarsällskap
 
För barn och ungdomar som klarar 
det mesta självständigt.

Kontakta oss för tider och grupper.

Hemsida: www.theleborgsryttarsallskap.se
Telefon: 0470-805 96
E-post: info@theleborgsrs.se

Växjö Ridklubb på Araby

Vi har grupper på alla nivåer, både ponny och stor häst.
Kontakta oss för mer information.           

Telefon: 0470-204 01
E-post: stallet@vaxjoridklubb.se

Växjöortens fältrittklubb i Bergunda
 
För dig som behöver lite stöd och hjälp. 
Kontakta oss för mer information.

Hemsida: www.vaxjoortensfrk-ridsport
Telefon: 0470-695 84
E-post: vaxjoortensfaltrittklubb@tele2.se
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Växjö Kulturskola erbjuder 
Kulturkul

Kulturkul för yngre deltagare: 
torsdagar 16.30-17.15
 
Kulturkul för äldre deltagare: 
torsdagar 17.30-18.30 

Dans, sjung, spela teater!
 
Kontakt/anmälan till Maria Rylader, kulturskolans 
samordnare på telefon 0470-417 58
E-post:  maria.rylander@vaxjo.se

Dansgympa
 
Fredag 15.45-16.30  
på Moves & Motivation, 
Mårdvägen 13 (Norremark)

För dig som gillar att dansa och röra på kroppen. Detta är 
bra motion både för kroppen och knoppen!

Ledaren heter Anja Karlsson

Du betalar 850 kronor för 12 gånger
Start: Våren vecka 7, hösten vecka 37
 
Anmälan: Till Camilla Davidsson på telefon 0470-430 21
Har du några frågor? 
Ring Anja Karlsson på telefon 0470-71 11 22 
eller skicka e-post till info@moves.se 
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Gymnastik med 
Dackegymnasterna
För dig mellan 6-11 år

Måndagar 18.00-19.00 i C-salen 
i Teleborgshallen. 

I vår grupp arbetar vi mycket med 
rörelseglädje. Ingen musik. Vi tränar 
på att bli duktiga på våra grund-
övningar såsom hoppa, balansera, klättra med mera. Vi 
provar även alla roliga redskap som finns i gymnastiken.
 
Vi vill utmana varje individs möjligheter att utvecklas i sin 
takt samtidigt som vi vill erbjuda glädjen med att träna till-
sammans i en förening.

Behöver du hjälp av förälder eller assistent så är de 
välkomna!
 
Det kostar 200 kronor i medlemsavgift och 700 kronor 
i terminsavgift. Du anmäler dig direkt till Dackegymnasterna.

Hemsida: www.dackegymnasterna.se
Telefon: 0470-252 60 
E-post: kansli@dackegymnasterna.se

Är du som förälder eller assisten intresserad av att hjälpa till 
och starta en grupp för äldre barn så hör av dig till oss!
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Biljard
 
Tisdag klockan 18.00-22.00
i Teleborgs centrum

Start våren vecka 7, hösten vecka 37
 
Det kostar 360 kronor för 12 gånger.
Eller 40 kronor per tillfälle. Om du vill 
köpa fika så är cafét öppet.

Anmälan till Morgan på telefon 073-964 76 32 
eller e-post vaxjobiljard@gmail.com

  

Boule

Tisdagar och torsdagar klockan 
17.30-19.00 i Växjö Boulehall.

Det kostar 35 kronor per tillfälle
Du anmäler direkt till Bouleklubben på 
telefon 0470-291 70

Mattcurling
 
Tisdagar klockan 17.00-19.00 
i Teleborgshallen, hall C.

Vi spelar på nålfiltsmatta.
Kostnad: 125 kronor i medlemsavgift i 
HIF och 200 kronor i träningsavgift

Du anmäler dig till Lars-Gunnar på telefon: 0470-919 28
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Boxning för barn/ungdom
 
Tisdag och torsdag 
klockan 18.30–20.00 
i Strandbjörkshallen

Du betalar 700 kronor i medlemsavgift 
/träningsavgift per termin om du är 
under 20 år. Är du över 20 år kostar 
det 1 000 kronor.

Här tränar du med de andra medlemmarna i klubben.
Behöver du stöd och hjälp måste du ha egen ledsagare 
eller liknande med dig.

Anmälan direkt till Boxningsklubben Värend, Kent Bark.
på telefon 070-528 81 54

 

Fotboll – Kul med boll                                  
 
Söndagar klockan 15.00-16.00 
på Katedralskolan under vintertid och 
på Teleborgs träningsfält under vår 
och sommar.

Är du intresserad av fotboll är detta 
något för dig. Växjö Bollklubb har ett 
glatt gäng som träffas varje söndag 
och spelar boll! 

Det kostar 600 kronor/år att vara med.
 
Vid intresse kontakta Jan Niklasson 
på telefon 070-190 89 29 
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Cirkelträning
För dig som är 15 år eller äldre. 

Tisdagar klockan 17.00-17.45
Träningsfabriken, Kvarnvägen 6

Våren vecka 6-19 Hösten vecka 36-49 

Träna styrka i grupp.

Ledaren heter Johan Lihné
Det kostar 1 000 kronor för 14 gånger. Betalas på plats.
 
Du anmäler dig till Camilla på telefon 0470-430 21 
eller e-post camilla.davidsson@vaxjo.se

 

Friidrott med IFK Växjö
För dig med funktionsvariation på 
mellan- eller högstadiet och gymnasiet

Söndagar klockan 13.30-14.45 
i Telekonsult Arena 
Är det bra väder så tränar vi utomhus 
ibland.

Årsavgiften är 800 kronor.
 
Anmälan och frågor till info@ifkvaxjo.se eller 
Fredrik Ahlström på telefon 0470-161 16 
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Innebandy Dream Team
 
Går du i högstadiet eller på gymnaiset 
och vill spela innebandy? Anmäl dig för 
att komma och provspela i Växjö 
Innebandys Dream Team lag.

 
Anmäl dig till Markus Karlsson på 
telefon: 073-277 05 84

Innebandy Dream Team Junior
För dig mellan 7-15 år med en funktionsvariation.
 
Söndag 17.30-18.30 på Fortnox Arena.
 
Medlemsavgift 400 kronor/år för enskild medlem eller 
600 kronor/år för en familj.
 
För anmälan och frågor kontakta Johan Schönbeck 
telefon 070-328 80 58 eller 
e-post johan.schonbeck@vaxjovipers.se

Växjö Golfklubb Handigolf
 
Är du intresserad av att lära dig spela 
golf? Växjö golfklubb har en speciell 
sektion för dig med funktionsvariation.
 

Kontakta Jens Magnusson på telefon 070-337 06 28
Hemsida: www.vaxjogk.se
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Fritidsrådgivning
Fritidskonsulenten på Barn och 
ungdomshabiliteringen 
arbetar med fritidsrådgivning för dig, 
för att din fritid ska bli som du vill efter 
dina intressen och behov.

Du får information om fritidsaktiviteter.

Om det är möjligt erbjuds att någon 
kan följa med första gången på en 
fritidsaktivitet.

Fritidskonsulenten arbetar även:
• Tillsammans med dina anhöriga eller närstående för att  
 du ska få det stöd som du behöver.
• Tillsammans med din hemkommun för att skapa 
 tillgänglighet i utbudet av fritidsaktiviteter.
• Med fritidshjälpmedel och lägervistelse.

www.facebook.com/fritidhabilitering
www.1177.se – sök på ”fritid och habilitering i Kronoberg”

Jörgen Tagesson
Fritidskonsulent

Telefon: 0470-58 86 47 eller 070-984 46 47
Majladress: jorgen.m.tagesson@kronoberg.se
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Fritidshjälpmedel
Hos Funkibator finns fritidshjälpmedel 
för personer och 
organisationer i Kronobergs län.

I sortimentet finns olika varianter av 
cyklar, rullstolar, reselift, badvagnar, 
hygienstolar med mera.
 
Verksamheten startade sommaren 
2017 och sedan dess har 
produktsortimentet utvecklats.

Funkibator tillhandahåller lämning 
och hämtning samt 
service av hjälpmedlen.
 
www.funkibatorbutiken.se/
fritidshjalpmedel.html
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Kompiskortet
– betala för en, ha kul tillsammans

Kompiskortet är en möjlighet för dig som har en 
funktionsnedsättning att tillsammans med en kompis 
ta del av olika aktiviteter och arrangemang.
 
Kortet innebär att du betalar som vanligt men din kompis är 
med gratis. 

Det kan till exempel vara entré, träningsavgift eller biljetter.
Du bestämmer själv vem som följer med.
Det kan vara en vän, en personal eller någon släkting.
Kortet är personligt och gäller i hela Kronoberg men bara 
hos de arrangörer som har anslutit sig.
Du kan söka Kompiskort om du är skriven i Växjö. 
  
Kompiskortet är ett samarbete mellan Oms-fritid och 
Kultur och fritidsförvaltningen i Växjö kommun.

Oms-fritid arbetar med fritid för personer med funktions-
nedsättning och Kultur och fritidsförvaltningen med fören-
ingarna. Tillsammans arbetar vi aktivt för att underlätta för 
dig som har en funktionsnedsättning. 

Det finns många 
föreningar och 
organisationer som har 
verksamhet som kan 
passa och Kompiskortet 
kan hjälpa dig att ta del 
av det utbudet.    
    

Med detta kort behöver 

bara jag betala. Min kompis 

får vara med gratis.

Anna Andersson
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Ansöka om Kompiskortet
Du kan ringa eller maila till oss så skickar vi 
Informationsbroschyren om Kompiskortet till dig. 

Telefon 0470-79 60 46 e-post oms-fritid@vaxjo.se

Du kan också gå in på OMS-fritids hemsida.

Tillgänglighetslinjen - hjälp oss 
förbättra tillgängligheten
Du kan kontakta Växjö kommun om du upptäcker platser i 
Växjö som är svåra att komma fram på för någon som är 
rullstolsburen, synskadad, eller för en person med annan 
funktionsnedsättning. 

Lämna synpunkter på telefon 0470-410 00, 
måndag-fredag klockan 07.30-16.30. 

Det också bra att skicka in synpunkten via e-post till 
info@vaxjo.se. 

I Tillgänglighetsdatabasen hittar du information om 
fysisk tillgänglighet till kommunens lokaler.

www.tillganglighetsdatabasen.se klicka på Kronoberg
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Här finns vi om du vill besöka oss!
Ljungadalsgatan 2A Växjö

 

 

Vill du skicka brev till oss? 
Skicka då till denna adress:

Växjö kommun
Omsorg/funktionsnedsättning Oms-fritid
Box 1222
351 12 Växjö


