Strategisk treårsplan för Lekfrämjandet IPA 2021-2024
Du hittar oss runt hela Sverige. Det kommer att ligga en lista med kontaktpersoner på hemsidan.
Levnadsvillkoren för barn ska motsvara barnkonventionens förväntningar på samhället. I Sverige har
barnkonventionen blivit lag från och med 2020. Lekfrämjandet bygger sin verksamhet på
barnkonventionens artikel 31 och den 17 tillägget och den lagstiftning som kommer att utvecklas i
Sverige mot bakgrund av barnkonventionen. Samhället bör utformas så att barn och föräldrar har
goda levnadsvillkor, och med fokus på barns rätt till lek, rekreation, lärande och utveckling.
Goda förutsättningar för barns lek är grundläggande för en människas utveckling.
Lekfrämjandet IPA är en rikstäckande intresseorganisation med lokalföreningar och nätverk runt om i
landet. Vi har funnits sedan 1982 och riksföreningen har sitt säte i Stockholm. Vi är en religiöst och
partipolitiskt obunden organisation.
IPA är en internationell intresseorganisation som verkar för barns rätt till lek. Den svenska grenen
verkar i samma riktning som den internationella. Vi synliggör barns livsvillkor med fokus på leken
genom kunskapsförmedling, opinionsbildning och konkret lekverksamhet. Genom våra projekt söker
vi nå olika grupper, organisationer, enskilda eller företag i samhället med intresse för barns lek, vill
medverka i och stödja Lekfrämjandet IPA. Vi strävar efter att skapa grupper och nätverk som
tillsammans och lokalt kan verka för barns rätt till lek.
Personal i förskola, skola och fritidshem, föräldrar, organisationer, myndigheter, allmänt intresserade
och företag. Alla är välkomna!
Genom lokalföreningar och nätverk ordnar vi olika aktiviteter. Det kan vara allt från lekaktiviteter för
barn och vuxna, workshops, lekplatsträffar med mera. Lokalföreningar kan ordnar samtalsgrupper
och föreläsningsverksamhet där man pratar om olika teman, till exempel barns lek och lekmiljöer,
barn och leksaker, barns lek i den digitala miljön.
Mer information om vår verksamhet finns på vår hemsida, http://www.ipa-sweden.org/.
Vårt övergripande mål
Det övergripande målet för Lekfrämjandet, IPA är:
Vi synliggör, verkar för och stärker barns rätt till lek och goda lekmiljöer i samhället.
Våra verksamhetsmål
1. Värva minst 1000 nya medlemmar till 2022. (se styrelsens handlingsplan för
medlemsvärvning). Etablera nya lokalföreningar årligen. (Detta mål formulerades även för
2020 men coronapandemin satte stopp för våra planer.)
Arbeta aktivt för att etablera nya lokalföreningar och erbjuda dem starthjälp.
Förväntat resultat: Fler medlemmar och fler lokalföreningar ger ökade möjligheter till stöd,
utbildning, erfarenhetsutbyte, gemenskap och aktiviteter för barns rätt till lek och goda
lekmiljöer.

Aktiviteter: Stödja lokalföreningarnas arbete och utveckling genom kontinuerligt stöd till och
dialog med lokalföreningarna samt stimulera erfarenhetsutbyte mellan lokalföreningarna.
2. Skapa förutsättningar för barns lek och lekmiljö genom lokalt stöd och lokala aktiviteter.
Vi erbjuder meningsfulla verksamheter för barn och deras föräldrar genom våra lokalföreningar
och familjenätverk i hela Sverige. Genom utbildning, kunskapsförmedling, påverkansarbete,
projektverksamhet och opinionsbildning.
Målgrupp: Medlemmar och deras barn samt lokalföreningar och nätverk.
Utvärdering/uppföljning: Vi följer upp detta mål genom en årlig verksamhetsuppföljning.
3. Vi synliggör betydelsen av barns lek genom lekaktiviteter, utbildning, kunskapsförmedling,
påverkansarbete och opinionsbildning. Vi är en stark röst för barns rätt till lek och
rekreation och utveckling.
Vi samlar och förmedlar kunskap och fakta om barns lek för att kunna påverka och stärka
Lekfrämjandet IPA som remissinstans.
Konkret mål: Ta fram en kunskapsbank med fakta om barns levnadsvillkor med fokus på lek och
lekmiljöer samt genom egna studier (genom projektverksamhet).
Aktiviteter: Omvärldsbevakning, insamling och sammanställning av fakta, presentation av fakta.
Integrera faktaförmedling i riksorganisationens samlade kommunikations- och påverkansarbete
för goda lekmiljöer.
Målgrupp: Beslutsfattare, politiker och myndigheter.
Förväntat resultat: Genom vår ökade kunskap om barns lek och lekmiljöer byggd på aktuella och
relevanta forskningsresultat och faktauppgifter om villkoren för barn generellt, stärker vi vår
förmåga att påverka och väcka opinion. Det gör att vi på sikt kan bidra till bättre förutsättningar
för barns lek på en övergripande samhällsnivå.
Utvärdering/uppföljning: Vi följer upp detta mål genom omvärlds- och mediebevakning och vår
årliga verksamhetsuppföljning.
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Frågor att driva under perioden:
Leken roll i integration
Lekens betydelse i stadsplaneringen
Lekens roll i skolan
Lekens roll i bostadsmiljöer inklusive lekplatser

Målgrupp: beslutsfattare, politiker och myndigheter. Konkret mål: En handlingsplan tas fram för
varje fråga som vi driver.

Aktiviteter: Aktiviteter kan vara debattartiklar, deltagande i seminarier och konferenser,
kommunikations-, och medieaktiviteter, kontakter med politiker och myndigheter. Samarbete
sker med andra aktörer.
Uppföljning ingår i handlingsplanen.
Förväntat resultat: Bättre förutsättningar och villkor för barns rätt till lek och rekreation och
därmed för ett bättre samhälle.
Utvärdering/uppföljning: Hur vi följer upp detta mål anges i respektive handlingsplan.
Handlingsplanerna följs upp i vår årliga verksamhetsuppföljning.
5.

Lekfrämjandet IPA är en riksförening som samverkar med samhällets olika aktörer genom
effektiv kommunikation i frågor kring barns rätt till lek.

Målgrupp: Medlemmar, myndigheter, potentiella medlemmar, lokalföreningarnas styrelser,
nätverk, samarbetspartners, fonder, stiftelser och företag.
Konkreta mål:
1. Vi ska vara en aktiv remissinstans. Vi ska vara proaktiva i debatter och genom konkreta
förslag till förbättringar av barns villkor med fokus på barns rätt till lek.
2. Vi ska genomföra och utveckla vår verksamhet genom aktiv samverkan viktiga
samarbetspartner.
3. Vi ska söka finansiering för att ytterligare stärka vår lokala verksamhet eller genomföra
projekt.
4. Vi ska ta fram en årlig samverkans- och kommunikationsplan för att uppfylla
verksamhetsmålen i den strategiska treårsplanen.
5. Vi ska starta ett aktivt samarbete med nätverken på de orter där vi har lokalföreningar.
Utvärdering/uppföljning: Vi följer upp detta mål genom vår årliga verksamhetsuppföljning.
6.

Den strategiska treårsplanen förnyas årligen. Den strategiska treårsplanen är en rullande
plan och revideras årligen utifrån de aktuella förutsättningarna. Den följs upp årligen.

7.

Denna plan beslutades av IPA Lekfrämjandets årsmöte våren 2021.

