Tillgänglighet på
Sveriges 4H-gårdar

© 2019 SVERIGES 4H ALL RIGHTS RESERVED
Riksförbundet Sveriges 4H
Box 2012
641 02 Katrineholm
info@4h.se

Huvud Hjärta Hand Hälsa

Tillgänglighet för alla
Verksamhet för alla på Sveriges 4H-gårdar
Sveriges 4H arbetar ständigt för att vår förening ska vara en förening för alla, både på
klubbnivå och riksnivå. En stor del av vår verksamhet idag är våra 4H-gårdar som finns i
hela Sverige.
4H-gårdarna driver en viktig verksamhet för att barn och ungdomar ska lära sig mer om djur och
natur, på ett roligt och lättsamt sätt. Vi vill därför arbeta för att alla barn och ungdomar ska känna
sig välkomna på en 4H-gård och få rätt förutsättningar för att delta. Vi vill genom detta dokument
göra det enklare för 4H-gårdarna att vara tillgängliga för alla barn och ungdomar oavsett neuropsykiatrisk-eller fysisk funktionsnedsättning, språksvårigheter eller andra nedsättningar.
Vi står just nu mitt i en stor utmaning med många nyanlända i Sverige och givetvis vill 4H var en
del av det integrationsarbete vi har framför oss. Vilket ger oss ytterligare en målgrupp att arbeta
med.

Hur gör vi en gård tillgänglig?
Att se vad som behöver göras på en 4H-gård för att den ska bli tillgänglig för alla är svårt
och det kan därför vara bra att be om hjälp. Det finns många aktörer i samhället som arbetar med dessa frågor för sina målgrupper och är ofta positiva till samarbete.
Exempel på dessa organisationer är:

Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.
Attention arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Attention har flertalet lokalföreningar.
Hemsida: attention.se

FUB

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Förkortningen står för, För Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar
och Vuxna. FUB arbetar mycket med kognitiv tillgänglighet som riktar sig till den som har svårt att
förstå och minnas.
Kontakta riksförbundet för att slussas vidare eller leta upp deras lokalföreningar.
Hemsida: fub.se

Utdrag ur Sveriges 4Hs verksamhetsplanen 2019-2022
”2021 är alla riksförbundets aktiviteter HBTQ-certifierade
och tillgänglighetsanpassande”.

Utdrag från 4H-andan
Mångfald och jämlikhet
4H:s vision är att vända sig till alla barn och ungdomar vilket gör det viktigt att verka för en
icke-diskriminerande attityd där alla är välkomna att bli medlemmar, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning/funktionsvariationer, sexuell läggning eller ålder. Varje medlem ska ges samma möjlighet att medverka
i och påverka verksamheten.

På alla 4H-aktiviteter ska vi sträva efter:
- Att aktivt bidra till att alla deltagare känner sig välkomna i organisationen.
- Att verka för en icke-diskriminerande attityd mellan såväl ideella som anställda.
- Att alltid använda platser/lokaler som passar målgruppen och där alla känner sig välkomna.
- Ökad förståelse för medmänniskan och kontakt mellan de olika generationerna.

Tillgänglighet för alla
Sveriges 4H-gårdar ska arbeta för att vara tillgängliga för målgrupperna: fysiskt, psykiskt
och kognitivt beteendenedsatta barn och ungdomar, språknedsatta barn och ungdomar
och nyanlända barn och ungdomar genom:

Anpassning för fysiskt funktionsnedsatta
• Aktivt göra gården och dess stallar tillgängliga för rullstolsburna personer, exempel på detta är att
sätta anpassade lister över trösklar, bygga ramper istället för trappor, lägga hårt packat grus med
små stenar för att enklare kunna köra rullstolar på gården.
• Arbeta aktivt för att ha anpassade rid- och körredskap på gården, exempel på detta är hög uppsittningsramp, rullstolsanpassad hästvagn, specialanpassade gjordar till ridning, anpassade grepp
på sopkvastar, grepar etc.
• Aktivt arbeta tillsammans med aktuell kommun för att erbjuda rullstolsanpassade toaletter och
handtvättningsmöjligheter.
• Riksförbund, länsförbund samt klubbar ska arbeta aktivt för att erbjuda deras ledare utbildning
inom arbete med barn och ungdomar med fysiska funktionshinder.

Anpassning för barn och ungdomar med NPF samt kognitiv
funktionsnedsättning
• 4H-gårdarna ska erbjuda information om djuren på lättläst svenska och gärna fler språk.
• 4H-gårdarna ska ha som mål erbjuda pekkarta vid djurguidning och annan information till målgruppen samt utbilda sin personal i hur den används.
• 4H-gårdarna ska arbeta mot att en gång per år ha öppet med aktiviteter endast för målgruppen.
Barn och ungdomar i målgruppen har ofta svårt för stora folksamlingar.

Bra att veta och samlade tips
Bra länkar:
http://www.fub.se/utvecklingsstorning/kognitiv-tillganglighet

Bra tips!
• Tänk på att använda ett enkelt språk, men inte prata som till ett litet barn. Förvänta dig alltid att
personen förstår allt du säger och vänd dig alltid till den som är rullstolsburen eller på annat sätt
har en funktionsnedsättning, inte till medföljande personal.
• Låt det ta tid, det tar alltid längre tid att tänka när man har en kognitiv funktionsnedsättning.
• Köp in redskap som fler kan använda, tex en skottkärra med två hjul.
• Ta kontakt med era lokalföreningar som arbetar med detta, de har mycket kunskap att erbjuda.
• Ta kontakt med er kommun, ofta erbjuder de särskilda bidrag för projekt riktade till målgruppen.
• Våga fråga! Fråga målgruppen när de besöker gården hur ni kan göra den till en mer tillgänglig
och anpassad gård.
• Många stiftelser ger anslag till tillgänghetsanpassningar, se över vad ni behöver göra och sök
anslag för anpassningarna.

Bra att veta!
Den 1 januari 2015 kom en ny lag om att dålig tillgänglighet är diskriminering. Lagen gäller även
för oss!

