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Fredrik
Bodin
–
Ålder: 33 år
Yrke: Fritidsledare
Utbildning: Hotell- och
restaurangprogrammet, kurser
Kommun: Årjäng
Anställningstid: 9 år

Han är ingen lustig kille med propellerkeps som spelar
pingis hela dagarna. Fredrik Bodin är fritidsledare och
säger att det finns ett ganska vanligt missförstånd i att
det inte är ett yrke. Det händer regelbundet att han får
frågan vad han gör på riktigt. Men visst är det ett yrke.
– Vi har en tydlig verksamhetsplan här och vi har en arbetsmetod, annars skulle det inte gå. Och vi har en lyckad verksamhet, det vet vi, eftersom det kommer jättemycket ungdomar hit.
Han är full av kreativa idéer och berättar ivrigt om de
större aktiviteterna som de ordnar någon gång per år.
Allt från matlagningstävlingar till äventyrs- och upplevelsekvällar fyllda av spänning.
Att kommunen valt att satsa på fritidsverksamheten
säger han gav personalen möjligheten att skapa en bra
fritidsgård. De i sin tur är duktiga på att prata om verksamheten, använda alla sina kontakter och på så sätt få
sponsorer till resor och utflykter och intressanta gäster. Sponsorbidragen gör att de kan erbjuda mer än vad
budgeten räcker till.
Attityd, bemötande och värderingar är något de jobbar aktivt med. Fredrik säger att det är viktigt eftersom
sättet att bete sig har blivit mycket hårdare nu än det
var för några år sedan.
Han ser också att kraven ibland är väldigt stora på
ungdomar, och att fritidsgården är en viktig plats där de
bara kan vara, utan att bli bedömda. Där det viktigaste
är att bli lyssnade på, och få kramar.
– Jag kramar nästa alla som kommer in här. Det kan
jag få lite skit för ibland, men jag tycker inte att en kram

kan vara dålig någonstans. Det handlar nog om kroppsspråk, och jag kastar mig ju inte över folk hur som helst.
Sedan vet jag att det kommer folk hit varje kväll som vill
ha en kram av mig, och då är det viktigt att det får finnas.
Att vara fritidsledare är ansvarsfullt. Fredrik berättar
att de ungdomar som är stammisar på fritidsgården tillbringar mer tid med honom än med sina föräldrar under
sin tonårstid. Då är det viktigt att han har och förmedlar
bra värderingar och åsikter.
Sett till den energi och kärlek han lägger ner i jobbet tycker han att det endast finns en nackdel med yrket, lönen. Han säger att lönen är väldigt låg i förhållande till den tid han lägger ner, särskilt med tanke på att
han också ofta jobbar kvällar och helger. Men han brinner för sitt jobb och möjligheten att kunna bidra med
något betydelsefullt.
– Det viktigaste i vår verksamhet är att se och bekräfta ungdomar, och framförallt att skapa någon form av
trygghet, för det är ofta där det spricker för många i dag.

”Det är kaxigt, men jag
vet att jag gör ett bra
jobb som f ritidsledare
och gör s killnad för
många av u
 ngdomarna.
Och det är jag jävligt
stolt över.”
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