
 
BARN- OCH  

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

ENTRÉ UNGDOM

Blankett för ÉU-kortansökan
Entré ungdom

Förnamn:……………………………. Efternamn:……………………………………… 

Födelseår och -månad:………………….…… Ort:………..…………………………. 

Adress:………………………………………..…. Postnummer:….…….…………….. 

Telefonnummer:…………………………………………………………………………..

Ansökandes (barnets) uppgifter:

Jag godkänner att jag/mitt barn är med på bilder från  
Entré ungdoms verksamhet (för inlägg på våra sociala medier):

JA      NEJ      

Jag ansöker om ett: Helårskort: 100kr  
Giltigt i 12 månader.     

Terminskort: 50kr  
Giltigt den termin 

kortet löses.     

Jag har läst och godkänner regler & villkor:
JA      

Ansökandes underskrift:………………………………………………………………….

Om du är under 18 år krävs att vårdnadshavare godkänner din ansökan. Om du är över 18 
år skriver du en annan vuxen vi kan kontakta om något händer dig.

Namn 1:………………………………..…. Telefonnummer:…..……………………… 

Namn 2:………………………………..…. Telefonnummer:….….……………………

Vårdnadshavares uppgifter:

Vårdnadshavares underskrift:……………..………………………………………….

Anmälan lämnas till personal på Entré ungdom och betalas med Swish eller kontant.

Mottagen av:

Datum: 

Betald:

För personal!





Regler & villkor: Fritidsgården

ÉU-kort 
ÉU-kortet (Entré ungdom-kortet) är ett medlemskap som krävs för att delta i fritidsgården 
(åk.6 - gymnasiet). Du ansöker om kortet genom att fylla i en blankett tillsammans med 
din vårdnadshavare. Kortet finns i två former: helår och terminskort. 


Helårskortet kostar 100 kr och gäller i 12 månader från det att du får kortet. 

Terminskortet kostar 50 kr och gäller i en termin: januari - juli eller augusti - december.

Förhållningsregler 
Det är viktigt att alla känner sig trygga i vår verksamhet. När du befinner dig i våra lokaler 
och/eller aktiviteter förväntar vi oss att du följer följande förhållningsregler:

• Språkbruk - Du har ett vårdat språk. Det är inte okej att uttrycka sig rasistiskt, 

homofobiskt, transfobiskt, sexistiskt m.m. 
• Respekt gentemot andra - Du behandlar andra besökare och personal väl och 

med god attityd.

• Nolltolerans mot hot och våld - Du använder inte hot eller våld mot andra 

besökare eller personal. Det innefattar knuffar, brottning, slag, sparkar m.m. samt 
hot om dessa.


• Eldningsredskap, vapen - Du får ej bära vapen eller eldningsredskap såsom 
tändare och tändstickor. Personalen avgör vilka objekt som är tillåtna.


• Nedskräpning och skadegörelse - Du är försiktig med lokalerna och våra 
redskap. Du plockar upp skräp efter dig.


• Energidryck, tobak, alkohol, droger - Du dricker eller brukar inte energidryck, 
tobak, alkohol och droger i vår verksamhet.


• Personal bestämmer - Du lyssnar på vad personalen säger. 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Konsekvenser
Vid upprepade tillsägelser eller specifika händelser kan du bli hemskickad för kvällen eller 
avstängd en period. Vårdnadshavare kontaktas alltid.


Vid grövre eller upprepade händelser kan ditt ÉU-kort dras in och polis kan kontaktas.


Vid oaktsamhet i lokaler eller med utrustning kan du bli ersättningsskyldig för reparationer 
och/eller ny utrustning. Är du under 18 år kommer debitering att skickas till 
vårdnadshavare som godkänt din ÉU-kortansökan.


Ungdomscoach och/eller enhetschef avgör vilka konsekvenser som vidtas.


Tystnads- och anmälningsplikt 
Vi som jobbar på Entré Ungdom har både tystnads- och anmälningsplikt. Detta innebär 
att vi som jobbar inte får dela uppgifter eller information som vi hör eller ser i 
verksamheten med någon utanför verksamheten, så länge som vi inte anser att någon är i 
fara för/från sig själv eller andra. Känner vi oro över ett barn är vi skyldiga att anmäla till 
berörd myndighet. Om det kommer till vår kännedom att ett brott begåtts, begås eller 
planeras så ska vi anmäla till berörd myndighet. 


Personuppgiftshantering 
Vi följer GDPR's lagar om personuppgiftshantering. Endast Entré ungdoms personal har 
åtkomst till dina uppgifter. De förvaras inlåst i fysisk form och i vår ÉU-kortdatabas fram 
till det att giltighetstiden löper ut och alla uppgifter raderas. När du ansöker om ett ÉU-
kort godkänner du att vi sparar dina uppgifter så länge som kortet är giltigt.
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