
 

 

 

 

 

 
 

 

Sommarlovskoloni 2021 
 

Verksamhetsbeskrivning 

 
 

Personalinformation  
 

 

   



 

 

 
 Styrelsen för Västeråsgården 

”världens bästa kollo” 
 

Är Västeråsgårdens sommarkoloni i Söderbärke världens bästa kollo? Självklart är det så. 

Vår ambition är i alla fall att bli det!  För att detta en dag skall bli verklighet krävs enligt oss 

en ständig utveckling och uppföljning av hela koloniverksamheten. Styrdokumentet för vår 

verksamhet kommer från Västerås stad och Barn och ungdomsnämnden- vår uppdragsgivare. 

 

Avtal 2021  IOP ”Ideellt offentligt partnerskap” 
 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 Framgångsfaktorer 
Styrelsens och koloniledarnas avsiktsförklaring för sommaren är 

viktiga framgångsfaktoret för verksamheten i sin helhet. Vi ser alla 

perioder som en gemensam verksamhet. 

 

Vi skall ALLA stå bakom och verka för: 

• Ledarskap med ansvarstagande i olika roller mot gemensamt mål 

• Öppenhet och dialog gentemot ALLA 

• Visa förtroende för varandra och barn med familjer 

• Enighet kring verksamhetens genomförande 

• Glädje för att skapa gemensam känsla och minnen för ALLA 
 

 
 

     



 

 

 

  Hur skapar jag känslan för kollo? 

Att skapa en känsla för kollo hos alla Barn kräver insikt, eftertanke, och ett 

målinriktat arbete hos ALLA kolloledare. 

Mage – Hjärta och Hjärna måste alla samspela och signalera positiva upplevelser 

för att en bestående känsla skall finnas kvar hos ALLA efter verksamhetens 

slut. 

TRYGGHET (magkänslan) 

Det första elementet som måste vara uppfyllt är känslan av trygghet i 

rummet/hemvisten och med ledarna. Vi känner att det pirrar i magen när vi är 

nervösa och kommer till en ny miljö (första tecknet på otrygghet). Vi måste 

därför skapa en kollomiljö med förtroende och respekt mellan alla barn i 

hemvisten och oss som ledare. Hur vi som ledare agerar är avgörande för 

upplevelsen och hur perioden utvecklas. 

KÄNSLAN (hjärtat till kollo) 

När vi känner oss trygga i vår miljö skapar vi relationer med varandra, barn får 

kollokompisar och ses som godaledare och positiva vuxenförebilder som man vill 

lära sig av och ser upp till. När känslan är positiv skapas en harmonisk 

kärleksfullhet som kommer finnas kvar livet ut och som vi alltid kan relatera till. 

FÖRÄNDRING (hjärnans förmåga) 

Vi vill att kollot är med att bidrar till barnens personliga utveckling och när de 

två andra elementen är uppfyllda kommer barnen vara öppen och mottaglig för 

alla våra värderingsgrunder och verksamhetskunskaper. Kollo skapar nyfikenhet 

på lärande, framtidsglädje och ett sommarlov att minnas.  

KOLLO SKALL VARA KÄRLEK FÖR ALLA DELTAGARE  



 

 

 
 

Stadgar§4.(2002-03-19) 

Styrelsen kan uppdra åt kommitté, särskilt organ eller funktionär att på styrelsens vägnar 

besluta i vissa grupper av ärenden vilkas beskaffenhet skall anges i instruktion eller särskilt 

beslut. Styrelsen kan när som helst återkalla lämnat uppdrag. 

 

Styrelsens arbetsgrupper för koloniverksamheten 2021 
 

Verksamheten bygger på ett avtal mellan Västeråsgården och kommunen där periodernas 

chefer och personals uppgift är att på bästa sätt leva upp till förväntningar i enlighet med 

styrelsens ambitioner. Kolonimästaren är ansvarig för periodens genomförande i enlighet med 

lag och avtal. Vi skall i år överträffa periodmålen för 2021 och här är våra erfarenheter från 

basåret 2019 på grund av pandemin: 

 

Verksamhetsmål för 2021  
Vi gåt nu in i en ny fas med IOP ”Ideellt Offentligt  Partnerskap” som bygger 

långsiktighet och tydligare uppföljning på föreningens övriga verksamhet knutet 

till kollots genomförande. 

 

Vår viktigaste ambition är att i år bygga upp en redovisning som bygger dels på 

kollots genomförande men också föreningens förutsättningar för helheten. 

 

Metoden som vi arbetar efter är ett ”Västeråsgårdskoncept" där basen är en 

databaserad planering som säkerställer rutinerna och kvalitén på verksamheten.  
Utifrån den analys som skett efter årets sommarverksamhet kommer följande 

åtgärder att prioriteras inför 2021 med Covid 19 i förgrunden för allt: 

 

• Fortsätta arbeta fram metoder för att utveckla barnens 

önskeaktiviteter 20 valbara aktiviteter med 10 löften. 

• Genomföra och dokumentera enskilda samtal minst ett/barn med 

samtliga barn för att säkerställa högsta möjliga trygghet. 

• Digitala utvärderingar som redovisas tillbaka till barnen MENTI 

viktigt är kommunikationen med föräldrarna nu under 

besöksförbud.  

• Öka kommunikationen med föräldrarna på alla sätt. 

• Utvärdering gentemot nya barnsättslagen 

 

 

 



 

 

 

 

RESULTAT MED KOMMENTARER UTIFRÅN VERKSAMHETEN 2019  

 

•  Föreningens drift har fungerat som tidigare år förutom stora 

svårigheter att rekrytera kökschefer då två av tidigare 

trotjänare slutat. ” Köksplaneringen är prioriterad” 

• Saknaden av kontakter med skolsköterskan och deras kommentarer 

kring barn med svårigheter är klart uppenbart negativ. 

Sammansättningen för period 1 var för tung. ”Extra observationer 

i år” 

• Egen utvärdering utifrån NU barn/lagen om delaktighet 

 

 

                

 
 

 



 

 

Kvalitetsmål 
Mål inför verksamhetsåret 2021 Västeråsgårdens sommarkoloni med resultat. På 

grund av pandemin utgår vi från 2019 som basår. 

 1  Trygghet och Uppmärksamhet 

 

 
 

Koloniverksamhetens övergripande mål:  

En viktig grundsten i vår verksamhet är trygghet. Barnen skall erbjudas en stabil miljö som 

bygger på tydliga regler och rutiner. Vi skall arbeta för att alla barn skall känna sig 

uppmärksammade och som en del av kollo. Målet är att höja trygghetskänslan. 

 

Mål  

 1.1  Vi skall erbjuda en tydlig kontinuitet i verksamheten.  

 1.2  Vi skall arbeta för att uppmuntra barnen till ett gott beteende och kamratskap. 

 1.3  Vi skall arbeta för att varje enskilt barn skall synliggöras och uppmärksammas samt att 

alla barn ska känna sig lika och rättvist behandlade.  

 

 Aktiviteter 

 1.1  Tydliga regler, rutiner och information kring verksamheten och de dagliga aktiviteterna.  

 1.2  Lyfta barn som visat på gott beteende och bidragit till att främja kamratskap. Föra en 

kontinuerlig dialog tillsammans med barnen runt kamratskap, uppförande, beteende osv.  

 1.3  Anpassa och skapa aktiviteter efter barnens förmåga och mognad för att stärka barnen. 

Att i samband med utvärdering vid “aktivitetsdag” ställa frågan “hur de har upplevt 

dagen?”. 

 

 Underlag för bedömning  

• Barnenkät i samtal, Personalutvärdering 

• Vi har i år arbetat med en enkätmodell via trygghetsgrupperna. Syftet var att skapa en 

lärande process under perioden för att kontinuerligt få in barnens synpunkter i 

verksamheten.  

 

Grundskolenämndens mål:   

Trygghet och Uppmärksamhet:  

Alla barn skall känna sig uppmärksammade och välkomna i en 

väl fungerande koloniverksamhet. Barnen skall erbjudas en 

stimulerande och trygg miljö som bidrar till barnens fysiska samt 

personliga utveckling.  

 



 

 

Resultat/måluppfyllelse 2019 

 

1.1 Utifrån frågan ”Vi skall erbjuda en tydlig kontinuitet i verksamheten”.  Här uppfattar vi 

att genom gemensam grovplanering, leklådor, periodens struktur och de utbildningar som 

genomförs erhåller barnen en likvärdig verksamhet under sommaren.  Rutiner för 

uppföljning är också genomförd på ett gemensamt sätt. Vi konstaterar att verksamhetens 

kvalitet är i stort sätt likvärdig. 

 

1.2 Utifrån frågan ”Vi skall arbeta för att uppmuntra barnen till ett gott beteende och 

kamratskap” Förhållningssätt och traditioner med polarmössa, belöningsband och 

gemensamt ansvar för praktiska göromål skapar verksamheten en stämning som 

uppmuntra ett gott betande. Skolsköterskans tidigare förinformation saknas för 

verksamhetens planering vilket klart försvårar förarbetet inför perioden.  

 

2 Utifrån frågan ” Vi skall arbeta för att varje enskilt barn skall synliggöras och 

uppmärksammas samt att alla barn ska känna sig lika och rättvist behandlade” Vi 

genomförde enskilda samtal med samtliga barn samt kontroll i personalgruppen att alla 

barn är uppmärksammande vilket är tydligt att det ger ett gott resultat på tryggheten. 

 

 

Analys 2019 

1.1 Att rumsutvärderingar görs är viktiga för att få fram vad man är oense om i rummen. 

Metodutvecklingen måst tydligare implementeras. Att arbetssättet ”struktur för gott 

ledarskap” är viktigt att man efterlever samt hur kvällsaktiviteterna disponeras i 

verksamheten främst under första veckan. Hur man använder rumsutvärderingen har 

betydelse för hur man lyckas under perioden. Grunden är klar digitalisering för tydligare 

återkoppling till barnen är önskvärd. 

1.2 Mindre grupper främst i början på perioden har avgörande betydelse för hela periodens 

utveckling. Ledares brist på körkort försvårar grupperingar under bussperioden. 

1.3 Metoden med ”Barnens önskeaktiviteter” är det nya arbetssättet vilket klart och markant 

kunde avläsas i barnens svar på enkäten sedan den infördes 2017.  Här är resultatet klart 

bättre än tidigare. Enskilda samtal är viktiga, saknaden av skolskötersenas information är 

påtagligt negativ. 

 

Åtgärd för 2021 

1.1 Rumsutvärderingarna kan omarbetas till digital form. 

Kolonimästarna måste gemensamt stärka och underlätta för ledare i metodarbetet. 

1.2 Grovplaneringen viktig för föräldrarna och kan läggas ut på hemsidan till nästa år. 

1.3 Fortsätta och än tydligare utveckla metodarbetet kring Barnens önskeaktiviteter filmer för 

att beskriva de olika lekarna försöker vi ta fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2   Demokrati, Inflytande och Delaktighet 
 

 

 

Koloniverksamhetens övergripande mål:  

Vid planering av verksamheten skall hänsyn tas till barnens önskemål och idéer. Vi skall 

arbeta för att öka barnens delaktighet i planering och genomförande av aktiviteter.  Våra 

riktade pengar för delaktighet skall planeras genom barnomröstningar i alla tre perioder. 

Mål  

 2.1  Vi skall arbeta för att öka barnens delaktighet i planeringen. Vi skall arbeta för att 

uppmuntra och stödja barnen till att ta ansvar och anordna egna aktiviteter och 

evenemang.  

 2.2  Vi skall ta tillvara barnens idéer och engagemang.  

 Aktivitet 

2.1 Vi skall aktivt varje dag ta med barnen i planeringen och utförandet av aktiviteter. 

Föräldrar får ta del av vår vardag på vår blogg som ska uppdateras varje dag.  

2.2 Ge barnen utrymme och hjälp att planera egna aktiviteter. Förslagsbrevlådor ska finnas i 

varje hemvist där barnen kan lägga förslag på aktiviteter, lekar, maträtter, dagens polare 

samt framföra eventuella klagomål. Varje korridor har fått en extra fondpeng för 

gemensam aktivitet och rumsledaren har till uppgift att hjälpa barnen.  

Underlag för bedömning  

• Barnenkät i samtal, Personalutvärdering 

• Vi har i år arbetat med en enkätmodell via rumsledaren. 

 

Resultat/måluppfyllelse 2019 

2:1 Barnens önskeaktiviteter som röstades fram genom val kombinerat med leklådor kan man   

se som sommarens tydligaste förändring över hur barnen upplever sin kolonivistelse. 

Barnen kan också välja bland aktivitetsval.  

2.2 Barnen har varje period arbetat med förslag och röstat och valen har styrt verksamhetens 

planering. Att vi genomförde badresorna upplevdes mycket positivt tack vare strategiskt 

arbete med kiosken även i år. Resultatet med fritt wifi måste arbetas mer grundligt. 

 

 

 

Grundskolenämndens mål:  

Demokrati:  

Arbetet skall kännetecknas av att barnen får ta ansvar efter sin 

förmåga och känna sig delaktiga i beslut. Barnen skall känna att 

de har inflytande och är delaktiga i koloniverksamheten. Barnen 

skall stödjas till att ta egna initiativ för att själva efter sin 

förmåga, arrangera verksamheter 

 



 

 

Analys 2019 

2.1 Leklådorna fylls på med nya aktiviteter vilket är mycket bra och tydligast är hur vi arbetar  

med att välja ut lekarna. Nya leklådor med lite mordernare tolkningar måste arbetas fram 

och kräver en ny investerings resurs. Metoder för delaktighet var helt rätt och kan 

vidareutvecklas. Vi bör öka digitalisera  rutiner för barnen.  

 

2.2 Positivt inslag var när barnen själva fick komma med idéer och besluta. Svårigheten är 

den begränsade tiden.  

 

Åtgärd2021 

2.1  Fortsätta med färdiga leklådor och arbeta vidare med Barnens önskeaktiviteter.  

Lägga en investeringsbudget på leklådor. 

2.3 Barnens förslagslåda och delaktighet av aktiviteter visar att vi är på rätt väg. Stärka 

delaktigheten genom att tydligar återge där barnen valt aktiviteter dag för dag. Visa på 

hemsidan grovplaneringen efter barnens val. 

 

 
 

 

 
 



 

 

3 Sysselsättning  
 

 

 

 

 

 

 

           

Koloniverksamhetens övergripande mål:  

Vi vill erbjuda barnen en allsidig och varierad verksamhet som både utmanar och stimulerar. 

En av grundstenarna i verksamheten är natur- och friluftsliv. Vi vill erbjuda barnen 

möjligheter att lära sig mer om hur vi kan ta tillvara den natursköna omgivningen. Vi vill även 

ur miljösynpunkt bli bättre på att ta tillvara de resurser gården har att erbjuda.  

Mål  

3.1 Vi skall uppmuntra barnen till att prova på nya aktiviteter. 

3.2 Vi har som vision att alla barn ska kunna simma 25 meter på öppet vatten efter avslutad 

period 

 Aktivitet 

3.1 Vi skall erbjuda barnen olika typer av aktiviteter som bidrar till stimulering och 

utmaning samt natur- och friluftsupplevelser, såsom hajk, fiske, kanotning osv.  

3.2    Ett simtest kommer att utföras första dagarna för alla barn och under perioden arbeta i 

mindre grupper med de som behöver extra stöd med Guldfisken som mål. 

Underlag för bedömning  

• Barnenkät i samtal, Personalutvärdering 

• Vi har i år arbetat med en enkätmodell via trygghetsledare. 

 

Resultat/måluppfyllelse 2019 

3.1 Hela idén med kollo är att få prova på en mängd av olika aktiviteter och lekar.                    

Här är utbudet varierande och ger barnen nya utmaningar där nya aktiviteter genomfördes. 

Nya resmål med högre kvalité på äventyrsresorna kan konstateras efter ledarnas 

guideutbildning. Nya aktiviteter infördes..  

 

3.2 Simprov genomfördes och många av barnen uppvisar en sim kunskap på minst 25 meter i 

öppen sjö. Simträning har genomförts med märkesutdelningen till de barn som uppnått 

guldfisken. Totalt sätt uppnådda inte alla barn ökad simkunnighet. 

 

Analys 2019 

3.1 Återkopplingen genom hemsidan och facebook är viktigt för att lyfta fram enskilda  

      insatser. Nya valbara aktiviteter var bra. 

3.2 Att åka till Fagersta badet med barn som behöver simträning var mycket bra! 

Grundskolenämndens mål:  

Sysselsättning:  

Barnen skall erbjudas varierade aktiviteter som är positiva, 

meningsfulla och ger möjlighet att hitta sitt intresse eller utveckla 

existerande intressen. Pojkar och flickor skall ha samma 

möjligheter till aktiviteter.  

 

 



 

 

 

Åtgärd 2021 

3.1 Fortsätta utveckla lekarna mer i ett lådsystem som ännu mer säkerställer kvalitén och   

överför allt digitalt.  Kolloguidesutbildningen var bra och ska fortsätta med både Brons 

Silver och Guld under våren 2020. 

 

3.2 Guldfisken skall stå kvar som ett kollomål och Fagerstabadet skall användas mer för 

simskola. 

 

 
     

 

4 Köket 

Koloniverksamhetens övergripande mål:  

Köket ansvarar för att under barnens vistelse servera en hälsosam och välbalanserad kost. 

Köket är en viktig del i den pedagogiska verksamheten där även barnen ska vara delaktiga och 

introduceras i hur näringsriktig kost tillagas. Barnen ska känna att köket är en plats där de 

alltid är välkomna. 

 

 

Mål 

 

4.1 Använda ekologiska eller närproducerade produkter i den mån tillgången finns hos 

beställarna och inom kökets budget.  Vårt mål är att i största mån köpa kravmärkta produkter. 

 

4.2 Barnen bör i ett tidigt skede vara med att påverka matsedeln under deras vistelse och får 

önska mat via föräldraträffens ”Detta är jag” formulär. 

 

4.3 Att 2-4 barn per dag är delaktiga i kökets sysslor utifrån barnens egna förmågor. 



 

 

Aktivitet: 

 1.1  4:1 Lista från matleverantören tas fram om deras ekologiska produkter. 

 1.2  4:2 På familjeträffen får varje barn ge förslag på en önskemåltid. 

 1.3  4:3 Att barnen får vara med i köket. 

 

Underlag för bedömning  

• Barnenkät i samtal, personalutvärdering 

• Vi har i år arbetat med en enkätmodell via trygghetsledarna. 

 

 

Resultat/måluppfyllelse 2018 

 

4.1 En baslista finns framtagen för alla matinköp. Utifrån kostnadsbilden har val av 

ekologiska livsmedel bara skett där priset kan motivera valet. Vi levde upp till minst 

en frukt om dagen för alla barn.  

4.2 ”Detta är jag” fortsätter vara grunden för barnens önskemat. Detta ligger som grund 

för menyn och köksnissarna presenterar maten och hur den är tillagad i matsalen. Då 

vi haft svårt att rekrytera personal var köket hårt ansträngt och kunde inte fullt ut 

prioritera köksnissar.   

4.3 Barnens delaktighet var begränsad av rekryteringsskäl i köket.  

 

 

Analys för 2019 

4.1 Vi lever klart upp till våra kost mål. 

 

4.2 Inriktningen på matsedeln är barnens önskemål i ”detta är jag” är bra och är till stor del 

styrande för kökets planering. 

 

4.3 Det är svårt att leva upp till att alla skall få vara med i köket efter eget önskemål.  

 

 

 

Åtgärd2021 

4.1  Diskussion med beställaren om ambitionsnivån är stark om det är möjligt. Vi kommer  

       övergå till digital beställning. Vi måste på största skärpa se över hur vi skall kunna     

       rekrytera kökspersonal. 

4.2  Fortsätta knyta matsedeln mot ”Detta är jag”. 

4.3 Utveckla köksnisseansvaret och parallella aktiviteter och försöka få in mer bakning. 

 

 

 



 

 

BARNENKÄT 2020 
 

Barnen kommer att få fylla i ett digitalt verktyg och därigenom kommer vi kunna 

redovisa resultatet i olika gränssnitt. Här följer den totala resultatet för 

sommaren med corona restriktioner med 120 barn. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   

 

 



 

 

   
 

 

 
 

 

 

 



 

 

   OM JAG FICK BESTÄMMA OM KOLLO 

Jag är 10-13 år gammal.   Jag är        Flicka                Pojke 

  

Svar från barnen under sommaren ca 106 svar. 

Den ny barnrättslagen innebär att alla barn skall vara delaktiga i frågor som berör barn. Vi vill 

därför att du hjälper oss att planera för kollo i framtiden. 

Här följer en sammanställning på barnens olika svar i sammandrag: 

1. Vad är det du tycker är viktigt med kollo för Dig? 

Att vara vänner med alla.  (många svar) 

Att ha så kul som möjligt med många roliga lekar. (många svar) 

Att man får göra massor av aktiviteter. 

Att man är snäll och låter alla vara med. 

Att man lär sig nya saker. 

Att man får en familjekänsla med alla ledare och andra barn.  (många skriver så) 

Träffa nya kompisar. / Relationer med andra barn och ledare. 

Att man är snäll och hjälps åt. 

2. Hur upplever Du första kolloveckan jämfört med sista veckan? 

Först är man inte lika sen blir man kompis med alla.  (många svar) 

Det är bättre stämning sista veckan. (verkligen många svar) 

Jag upplever att jag har roligare sista veckan. 

Man kommer varandra mycket närmare varandra. 

Första veckan är alla blyga sista är man bästa vänner. 

Hemlängtan i början sen har man inte de längre sista veckan. (många svar) 

Lite tungt från början sen går det bra i slutet. 

Första veckan var det mycket och sista var det mer kärlek. (många svar) 

Att i början vill många hem men sista veckan gråter man för kollo är bäst. 

Jag var nervös första veckan nu känner jag alla.  

 

x x 



 

 

3. Om Du får bestämma vad skall man då ändra på Västeråsgården? 

På helgerna skall man få vara uppe längre till kl 23. 

Allt är bra ju älskar kollo. (många svar) 

Att kollo är längre än tre veckor. (många skriver detta) 

Att det alltid är samma ledare varje år. 

Längre perioder. 

Nya sängar som inte gnisslar och att man inte blir väckt med musik. 

4. Har Kollot lärt dig något som du kommer ha hjälp av framöver? 

Att hajka och vara i naturen. Karta kompass och hantera kniv i skogen. 

Att vara mer snäll och hjälpsam. 

Att man inte skall vara självisk.  (många svar) 

Att ge alla en chans / Hur man umgås med olika personer. (många liknande svar) 

Att våga göra saker som man inte skulle gjort hemma. (många svar) 

Att städa dansa och laga mat. 

Hur man skall vara mot andra för att trivas själv 

5. Hur viktigt är kollo för Dig och varför? 

Superviktigt för det är så himla roligt och man får vänner för livet.  (många svar) 

Jag har roligt som jag kan berätta i skolan. (många svar) 

Kollo är viktig därför det gör mitt sommarlov bättre. 

Från 1-10 är det 10 för här får jag kompisar som jag inte får hemma. 

Så viktigt att det inte går att beskriva för det hjälper mig att inte tänka på min pappa.(mång liknade) 

Mycket viktigt för att man lär sig känna så många andra personligheter. 

Jag lär mig samarbeta. (många svar) 

Det är viktigt för att vi är typ en familj. 

Jag hade fått varit själv hemma om jag inte var på kollo då mamma jobbar. 

ÖVRIGT om Du bestämmer! 

Jag älskar kollo och vill bli ledare när jag blir stor. 

Studsmatta, längre discon. 

Längre mer bad och längre fotbolls BM. 

Jag vill vara ledare (många svar) 

Barnen skal vara lugnare och mer snälla 

Trodde aldrig kollo kan betyda så mycket som det gör och fler barn skulle gå på kollo.  

Längre lugnastunden så man får fiska mer. 

Mer tid för städning på morgonen. 



 

 

  Vi har följt arbetssättet sill mycket stora delar. 

 

 Struktur för ett gott ledarskap på kollo! 
Västeråsgården har en lång erfarenhet av att bygga en trygg och innehållsrik 

verksamhet som stärker barnen i sin utveckling på ett mycket påtagligt sätt. 

Grunden bygger på ett helhetskoncept med trygghet komponerat med kunskap, 

äventyr, upplevelser och sammanhållning.  Grunden är att skapa en betydande 

verksamhet för barnen som skapar livslånga minnen och påtaglig inverkan i 

positiv inriktning. 

För att optimera resultatet bygger erfarenheterna på att utgå från det lilla till 

att avsluta i det hela (rumskamrater – hemvister till hela kollot). 

Våra erfarenheter bygger på följande struktur: 

 

FAS 1 

Dag 1-3 (fredag - söndag) 

Rumsledaren måste skapa en trygghet och utgå ifrån att barnen i rummet 

samverkar i lekar och i aktiviteter. Våga se vad som händer och samtala med 

barnen enskilt och i grupp. Samtal med föräldrarna är här av avgörande 

betydelse för att ge dem trygghet då barnen inte får ringa hem de tre första 

dagarna (underlättar arbetet mot hemlängtan för de mindre barnen).  Lekar där 

barnen i rummen är samlade skall i så lång utsträckning som möjligt eftersträvas. 

 

Innehåller aktiviteter och rutiner 

Obligatoriska delar    Önskvärt innehåll     

- Brandövning     * Kanot och båtövning 

- Förhållningssätt mot varandra  *Småkurser som tex segling 

- Regler och konsekvenser     simskola, backklättring, båtsurf 

- Samtal med Vårdnadshavare  * Sång och dansövning 

- Namnlekar/samarbetsövningar  * småstafetter med rummen 

- Rumsutvärdering    * rumslekar och utmaningar 

- Simtest     * träskpaddling 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dag 4-7 (Bussar) (Måndag -Torsdag) 

Hemvisterna består av 20 barn fördelat i fem rum med integrerade åldrar. 

Här arbetar vi med äventyrsresor i hemvisterna (Tombo isgruva, Bada i forsen, 

Jäturn, Rudtjärnsberget mm) Även några åldersintegrerade resor.  

Här får barnen genom lek och äventyr möjlighet att skapa trygghet i hemvisten, 

lära att anpassa sig till varandra i större grupp. Våga diskutera allas rätt men 

också rättvisa på individens nivå.  Rättvisa är inte att alla alltid får lika regler 

eller aktiviteter utan lika stor betydelse utifrån var och ens förutsättningar och 

behov. (Lyckas man under denna period kommer man sedan långt med gruppen) 

 

Innehåller aktiviteter och rutiner 

Obligatoriska     Önskvärt innehåll   

- Hemvistresor med äventyr  * Aktivitetsresorna är påbörjade 

- Val till barnens önskeaktiviteter * Båtresa i Barken 

- Chefskontroll kring alla barn  * Kolloband för uppmuntran 

- Rumsutvärdering    * Lag aktivitet med hemvisten 

- Dagenspolare är införd   * Mysig hemvistkväll 

- Hemsidan är helt uppdaterad  * Återredovisning av barnens val 

 

Dag 8-10 (Fredag - Söndag) Många besöker kollot 

Trygga familjekontakterna med att involvera vårdnadshavarna i barnens 

vistelser och behov av stimulans och utveckling. Nu har vi haft aktiviteter en 

vecka och känner barnen.  Dialog mellan kolloledaren, barnet och föräldrarna är 

av största vikt främst om vi upptäcket att otrygghet finns hos något barn. Även 

viktigt att stärka föräldrarnas roll i att vara vårdnadshavarna på avstånd hemma 

och fortsätta stötta barnen på gården. Aktiviteterna bygger nu på att 

verksamheten går över mot mer helgruppslekar. 

 

Innehåller aktiviteter och rutiner 

Obligatoriska     Önskvärt innehåll   

- Telefonkontakt till vårdnadshavare * Rumsaktivitet  

- Trygghetssamtal påbörjas  

-  Uppföljning av kollonimästaren  

- Rumsutvärdering   

 

FAS 2 

Dag 11-15 (Måndag - Fredag)  

Här påbörjar vi lyfta in hemvisterna i en helhet för hela kollot. Storlekar där 

barn får samverka i lekarna med barn från andra hemvister. Här är viktigt att 

följa upp de barn som inte själva naturligt hittar sin roll i storgrupp och hjälpa 

till att skapa nya mindre trygghetsgrupper. 



 

 

 

Hajkdagar Här bryter vi tidigare strukturer med naturen och övernattning i 

skogen som en bärande idé kring äventyr och övernattning i naturen. Barnen får i 

självvalda grupper utifrån sin egen förmåga utmana sig själva tillsammans med 

hajkledare på något som är över det vanliga. I och med hajkens utmaning och 

fysiska prestation övergår sommarkolonin i en ny fas. 

 

Innehåller aktiviteter och rutiner 

Obligatoriska     Önskvärt innehåll 

- Hajkutbildning    * Storlekar ur leklådorna 

- Alla vårdnadshavare har kännedom  * Trygghetssamtalen har påbörjats  

om periodens resterande planering     kring alla barn. 

- Alla barn hajkar    * Alla barn erbjuds en utmanande     

- Hajkutvärdering       hajk med ett utbildningsprogram 

- Uppföljning av barn med behov  * Roliga nattlekar 

 

FAS 3  

Att komma samman 60 barn och 12 ledare skapa trygghet förståelse 

samhörighet är en process. Nu övergår kollot i ett helhetstänkande där 

varje barn och ledare har en tydlig plats i helhetens kollo. Här skapas den 

betydande känslan som ger barnen minnen och positiv inverkan för livet. 

 

Dag 16-18  

Här sker upplevelsen och erfarenheterna av att fungera i större grupp kring 

härliga äventyrslekar. Gruppharmoni med trygghet. Många barn har tidigare haft 

svårt i större grupper varför dessa lekar ofta visar på en enorm personlighets 

utveckling. Här gäller det att utmana varandra på ett positivt sätt. Storlekar där 

alla barn och ledare leker tillsammans skall strävas efter. 

 

Innehåller aktiviteter och rutiner 

Obligatoriska     Önskvärt innehåll 

- Alla har genomfört samtal  * Storlekar och leklådor     

- Rumsutvärdering    * Heldagsaktivitet med hela kollot 

- Chefskontroll kring alla barn  * Badresa hela kollot 

- Barnens önskeaktiviteter redovisas * Rumsaktiviteter med rumsledaren 

- Simskolekontroll med märken 

  

 

 

 

 



 

 

 

FAS 4 

Dag 19-20  

Avslutning gemensamma erfarenheter knyts samman. Hur kan vi hjälpa barnen 

att vidmakthålla nya vänskaper och kamratskapet på hemmaplan. Stimulera goda 

förändringar i vardagen. Hjälpa barnen och föräldrarna om anmälan till 

föreningar och likande på hemmaplan. Vara en god lots från verksamheten till 

vardagen. Även avslutningssamtal med föräldrar för att ge en återkoppling av 

vistelsen är att föredra. 

 

Innehåller aktiviteter och rutiner 

Obligatoriska     Önskvärt innehåll 

- Barnens utvärdering   * Hemvistavslutningar 

- Redovisning av Barnens pengar  * Rumsledaravslutning 

-  Medaljutdelning    * Kvarglömda kläder 

- Info till berörda vårdnadshavare 

- Bildinformation om perioden 

-  

Kollo skall vara barnens semester något utöver det vanliga som leder till att man 

längtar till nästa år och ger minnen för livet. 

 

För Västeråsgårdens Styrelse med 60 perioders erfarenhet. 

 
Staffan Jansson 

Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vad vill jag kolloperioden skall innehålla för lekar 
 

Önskeaktiviteter 2021 

 

 FOTBOLLS BM 

 PIRATLEKEN 

 Gladiatorerna 

 Jägarspår 

 
 

 Wild West Bärke 

 

 Tårt leken 



 

 

  Kalle Kaos 

 Jorden runt 

 Carrot game 

 

 Toughest kollo 

 

 Fångarna på kollo 
 

  Byrokratileken 

 Water game 

  Agenterna 



 

 

 

  Nightcapture 

 

  Robin hood 
 

  OS felen 

  BADdag 

  Skattjakt 

 Kanotbrännboll 
 

En lista på 20 aktiviteter där barnen får rösta på 10 

som de vill ha med på sin period. ”Redovisning 

sker av resultatet” * Perioderna skapar sitt utbud* 
 

 

 

 



 

 

 

Förslag till hur en grovplanering kan se ut 
 

Dag       Ansvarig  Barnens val 

Fredag 

1. Korridorerna tar emot barnen 

2. Marknad 

3. Brandövning med korridors häng 

Lördag 

1. Korridorsaktiviteter ( kanot) 

2. Korridorsaktiviteter ( Båtar) 

3. Korridorsaktiviteter (piratbåt) 

Söndag 

1. Korridorsaktiviteter 

2. Korridorsaktiviteter 

3. Korridorsaktiviteter 

Måndag 

1. Buss med korridor / korridorsutmaningar 

2. Buss med korridor / korridorsutmaningar 

3. Buss med korridor / korridorsutmaningar 

Tisdag 

1. Buss med korridor / korridorsutmaningar 

2. Buss med korridor / korridorsutmaningar 

3. Buss med korridor / korridorsutmaningar 

4. Natt Agenterna 

Onsdag 

1. Bussar /Aktivitetsval / Ungerska leken 

2. Bussar /Aktivitetsval / Stafetter 

3. Bussar /Utflykt med vissa barn / Vattenpolo 

Torsdag 

1. Vattenlekar / popcorn 

2. Robin Hood         

3. Diskofix med första discot 

Fredag 

1. Bärkemaran    

2. Fångarna på kollo 

3. Musik / Dans + ljusfest 

Lördag 

1. Segling/tubåkning/ bmx 

2. Gladiatorerna 

3. Korridorskväll  B* 

4. Silvernatt mindre barnen 

Söndag 

1. Hajkutmaningar 

2. Wild West Bärke 

3. Skattjakt 

 

 

 



 

 

 

Måndag 

1. Hajklagen 

Tisdag 

1. Hajklagen 

2. Minuten 

3. Biokväll 

Onsdag 

1. Bärke BM 

2. Tårtleken 

3. Korridorskväll 

Torsdag 

1. Guldruschen 

2. Guldruschen 

Sen lugn stund 

3. Jakka Jokka Haa 

Fredag 

1. Carrot game 

2. Carrot game 

Sen lugn stund 

3. Disco + morotscasino 

Lördag 

1. Pirates 

2. Toughest kollo + kyrkbåtsrodd 

3. Cluedo 

4. Myskväll 

Söndag 

1. Aqua Nova 

2. Rampyssel i korridorerna 

3. Silvernatt för de större barnen 

Måndag 

1. Högtidsdagen 

2. Jägarspår 

3. Finmiddag med talang 

4. Spöknatt 

Tisdag 

1. Byrokratileken 

2. Watergames 

3. Sista kvällen med disco 

Onsdag 

1. Packning / Avslutning 

 

 

 

 

 



 

 

 

Personal 2021     CORONA  

Personalens arbetsuppgifter 
 

Trygghetssledaren/Rumsledaren:  

Har ett extra ansvar för de barn du tilldelas under hela deras kolonivistelse.  

▪ ansvarar för att barnens kläder packas upp och blir märkta på korrekt sätt. Alla kläder skall 

märkas även handdukar, skor, flaskor, tandkräm, sovsäck, solkräm osv. Tillhörigheterna 

skall märkas med begynnelsebokstaven för respektive rum ex Buslunda (B) utom för 

stugbyns barn som skriver de två första bokstäverna ex Bävern (BÄ).  

▪ ansvarar för att ta kontakt med barnens vårdnadshavare under barnens första dag alternativt 

andra. Det är viktigt för både barnens och vårdnadshavarens trygghet att etablera en bra 

kontakt och upprätthålla en god kommunikation. Viktiga saker att ta upp under samtalet är: 

Att du är barnets trygghetsledare, vilket rum deras barn bor i, vilken korridor, vilka 

telefontider och telefonnummer som gäller för deras barn, hur det verkar fungerar i 

rummet, när barnet ska på hajk, när de passar att de kan hälsa på och att de inte bör ringa 

till barnet de tre första dagarna men att de gärna kan ringa till dig.  

▪ ansvarar för att hålla sig underrättad om barnens hälsotillstånd. Friskhets kontroll. 

▪ se över om barnen har några allergier.  

▪ samla in alla barns mediciner och sammanställa en lista över dem samt dosering. 

▪ samla in alla barns pengar och lämna in till deponiboxen. 

▪ samla in barnens packlistor och ev godis som de har med sig och förvaras i korridorfacket. 

▪ samla in värdesaker som barnen är rädda om och vill att rumsledaren förvarar detta i sitt 

rum ex MP3, kamera och mobiltelefoner.  

▪ se över eventuella födelsedagar under perioden. 

▪ hålla ett extra öga på dem, vara den person som de vet att de alltid kan gå till om det är 

något.  

▪ ansvar även för att hålla kontakten med vårdnadshavaren under barnets kolonivistelse. 

Informera föräldrarna om viktiga saker som händer och träffa föräldrarna vid besök på 

Västeråsgården. Ge ett nummer där föräldrarna alltid kan nå Er. 

 

Personalens arbetsuppgifter enligt schema 

Mästaren/Vice Mästaren: Jobbar enligt schema och ansvarar för dagens planering. (Växelvis 

dagsansvar mellan cheferna). 

- Samråder senast 18.00 dagen innan BN-tur med mästaren kring kommande planering 

för den övergripande verksamheten. 

- Presenterar sin planering under kvällsmötet dagen innan och förslag till i övermorgon. 

- Har övergripande verksamhetsansvar och leder dagens aktiviteter.  

- Har möte aktuella dag med BN 08.30 och stämmer av planering. 

- Tydliggör vem som ansvarar för 09.15 i samling och aktivitet för hemvist eller hela 

kollot. (BN då det är korridorssamling och utsedd ledare då det är storsamling). 

- Möte 15.00 och stämmer av eftermiddagen planering med alla ledare utom A-tur som 

ordnar mellis. 

- Tydliggör vem som ansvarar för 15.15 i samling och aktivitet för hemvist eller hela 

kollot. (Tänk på avstånd vi samlingar och inga köbildningar) 

- Kollar att nattledaren går en brandrond för gemensamma utrymmen innan kvällsmöte. 

- Kvällsmöte 22.30 med utvärdering av dagens aktiviteter. (valbart) 

 



 

 

 Schema förklaringar 
BN: 08.00 – 12.00   15.00 – 21.00 / motsvarar B-tur men med verksamhetsansvar 

Planeringsansvarig för hemvisten och leder hemvistens aktiviteter under dagen. 

 

- Samråder senast 18.00 dagen innan med Mästaren/Vice Mästaren kring kommande 

planering för hemvist när du är BN dagen efter. 

- Möte 09.00 för alla ledare som jobbar på verandan.  

- Ansvarar för hemvistsamlingarna kl 09.15 / och samlingar i hemvisten. 

- Möte 15.00 på verandan för alla B 

- Nattar barnen 

- Kvällsmöte 22.30 (valbart) 

 

 

A-tur: 08.00 – 17.30 

Hemviststädning på morgonen mellan kl 08.00 – 08.30  COVID-19 regler för 

barnrummen. 

- Möte 09.00på verandan. 

- Jobbar under barnens val (lugna stunden), det är alltid två ledare i tjänst.  

- Under lugnstund skall det alltid finnas en A-tur som över vakar aktiviteterna på sjön.  

- Den ledare som övervakar aktiviteter på sjön skall ha kontakt med de andra ledarna i            

tjänst via walki-talkie under lunga stunden. (Om man behöver kalla på hjälp) 

Ansvarar för kollokiosken under lugna stunden. 

- Städar toaletterna i hemvisterna en extra gång före mellis. (regler Covid -19) 

- Serverar mellis kl 15.00. Plockar undan mellis.  

- 17.30 går av sitt pass och är ledig resten av dagen. 

 

 

B-tur: 08.00 – 12.00, (ledig under lugna stunden)  15.00 – 21.00. 

- Morgon städning av hemvisten/ korridor, toaletter och hemvistens samlingsplats om 

man inte är BN då man väcker barnen. (extra noga enligt Covid -19 regler) 

- Äter frukost 08.30. 

- Möte 09.00 på verandan med övriga ledare. 

- Deltar i aktiviteter. 

- Möte 15.00 på verandan inför eftermiddagens aktiviteter. 

- Deltar i aktiviteter.  

- Middag 17.30. 

- Möte 18.00 på verandan för att checka av kvällsaktiviteter.  

- Deltar i aktiviteter.  

- Plockar undan kvällis.  

- Nattar barnen 

- Kvällsmöte 22.30 (valbart) 

 

V -tur Samma som B-tur förutom vaktmästarsysslor mellan kl 15.00  - 17.30 

 Corona rutiner om gården så behöver. 

 

 

 



 

 

C-tur: 12.30 – 21.00  ( kan införas vid behov) 

- Städar efter lunch mellan 12.30 – 13.00. Städansvar för hemvisten, korridor samt 

toaletter och hemvistens samlingsplats.  

- Stödjer lugna stundens A-tur. 

- Möte 15.00 på verandan 

- Deltar i aktivitet som en ordinarie B-tur. 

- Plockar undan kvällis 

- Nattar barnen 

- Kvällsmöte 22.30 (valbart) 

 

N-tur Nattledare :  21.00 – 22.30 / Nattledaren är hemvistens ledare under natten. 

-   Det skall finnas 1 schemalagd nattledare/hemvist. 

-   Nattledaren skall stå för barnens trygghet under natten och alltid finnas tillgänglig. 

-   Tillser att berörda utrymningsvägar ej är blockerade. 

-   Nattledaren i ”lilla korridoren” är ansvarig för utrymning av stugbyn vid larm. 

-   Nattledaren i ”stora korridoren” är ansvarig för att nödvändiga larm till SOS verkställs       

samt att rumsfördelningslistan är tillgänglig på återsamlingsplatsen. 

-   Nattledaren i ”stugbyn” tillser att berörda utrymningsvägar ej är blockerade och att inga 

kläder finns på elementet. ”Stugbyns” nattledare skall vara kvar i stugbyn. Om 

omständigheter kräver att stugbyns ordinarie nattledare måste delta på kvällsmötet skall 

en ersättare finnas tillgänglig på ordinariens plats.  

-   Nattledaren går en brandrond innan barnen lägger sig för att kontrollera att 

utrymningsvägar är fria, element fria från kläder och att brandsläckare är brukbara. 

Nattledaren markerar därefter att allt är i sin ordning genom att signera ett protokoll för 

brandrond.   

-   ”Lilla” och ”Stora” korridorens nattledarear får delta på kvällsmötet men skall vara 

tillgängliga för barnen. 

- -   Barnen skall alltid informeras om vem som är nattledare för kvällen. Detta skall ske 

muntligen men även genom att särskild informationsskylt sätts upp på tjänstgörande 

nattledare sovrumsdörr.  

- -   Nattledareen ansvarar för utdelning av eventuella mediciner till barn under nattning 

och övertar ansvartet från avgående N-tur kl 17.30.  

- Väcker barnen och ger morgon medicin. / Ger även medicin under dagen efter 

anvisning till de barn som behöver. 

- Kontrollerar att barnen städar rummen ordentligt dvs sopar golv, bäddar sina sängar, 

tömmer papperskorg och städat sina garderober.  

- Skickar de som städat till frukost, rummen skall vara färdigstädade till 8,30.  

 

T-tur:  08.00 – 12.00   15.00 – 21.00 /Tomtetur med städansvar. 

- Har möjlighet att ha sina trygghetsbarn som städnissar och få hjälp av dessa. 

- Tvättar hemvistens kläder under förmiddagen. 

- Städar (dammsuga + våt torka) gemensamma utrymmen: Innebandyrum, pingisrum, 

biljardrum, entré i källare + på övervåning, duschrum, ledarkontoret, ledartoalett, 

tvättstuga.  

- Möte 15.00 på verandan 

- Deltar i aktivitet från 15.15 som en ordinarie B-tur 

- Plockar undan kvällis 

- Nattar barnen 

- Kvällsmöte 22.30 (valbart) 

 



 

 

K-tur: som B-tur 

- Hjälper till i köket vid kökspersonals ledighet. 

- Stötta den ledare som blir ensam under dagen. 

- Finnas vid förberedelse av frukost, lunch och middag, 

- Deltar i aktiviteter efter att middagen diskats bort. 

 

Köksledare: 

Ansvarar för verksamheten i köket och fördelar dagens arbetsuppgifter 

.   

KA - tur: 07,30 - 17,30    KB- tur: 09,00 - 14 ,00  16,00 - 21,00 

- Ansvarar för frukost, lunch och mellanmål.            - Ansvarar för middag och kvällis  

- Handleder köksnissar.   - Svarar för den dagliga städningen av kök       

och matsal 

Köket ansvarar även för grisar. Främst är det köksnissarnas jobb vad gäller mat.  

 

Regler ute:  

▪ Barnen får leka fritt på tomten bortsett från området närmast vattnet och husets framsida.  

▪ Sker lek vid vattnet skall alltid flytväst bäras om ingen ledare är i närheten.  

▪ Flytväst skall alltid bäras vid fiske samt alla aktiviteter på sjön.  

▪ Bad skall alltid övervakas av ledare som bär röd keps och som regel gäller: 

▪ Bad i mindre grupper - en ledare 

▪ Bad för hemvisten- två ledare 

▪ Bad hör hela kollo- två ledare  ( Corona regler 40 barn) 

▪ Mindre aktiviteter så som segling, kanotning i mindre grupper, övervakas alltid av en 

ledare medan större aktiviteter övervakas av två ledare.  

▪ Barn som erhållit godkänt simprov får vistats på sjön utan ledare, dock måste en ledare 

befinna sig så att aktiviteten kan hållas under uppsikt. 

▪ Dykning får endast ske i mindre grupper från flotten med ledare närvarande. 

▪ Var aktsam om kolonins lekmaterial och meddela någon ledare om något går sönder.  

 

Regler inne:  

▪ Vi går inomhus och använder inte branddörrarna längst ner i korridorerna.  

▪ Vi använder skohyllorna till ytterskor, som inte används inne. Barnen från stugbyn skall ta 

av sig skorna i anvisade skolådor.  

▪ Våta kläder skall hängas på torkvindor ute eller vid respektive hus. 

▪ Vi spelar inte musik med öppna fönster så att grannarna störs. 

▪ Spel och lekmaterial plockas undan av den siste användaren.   

▪ Den som vaknar tidigare än rumskamraterna ägnar sig åt lugnare aktiviteter i spelrummet 

alt samlingshuset.  

▪ Det egna barnrummet/huset städas varje morgon, garderoben städas och sängen bäddas för 

frukost.  

 

Ledarregler:  

▪ Ledaren är i alla situationer en förebild för både barnen, gäster och varandra. 

▪ Medicinväska skall alltid tas med vid aktiviteter utanför gården.  

▪ Badvakten är ansvarig vid bad och bär röd keps (en badvakt är alltid på bryggan). 

▪ Ledarna är i alla situationer säkerhets och brandansvariga.  

▪ Verksamheten skall ske under totalt rök, snus och drogfrihet 

▪ Att tänka på är att de du inte gör måste alltid någon annan göra.  

 



 

 

 

 COVID- 19   utifrån Nuläge  

 

Hygienutrymmen: 

Alla barn kommer att erhålla en personlig toalett (8) individer delar på ett 

utrymme där städningen ökas från 1 gånger per dag till två. Handdukar ersätts 

med pappershanddukar och handsprit finns i alla utrymmen.  Städmaterial 

säkerställs med desinfektionsmedel. Dusch hanteras genom hemvisten med 

nuvarande rutiner genom hemvisternas försorg.  

 

Barnrummen: 

Rummen städas normalt en gång per genom att barnen soppa golvet. 

Städrutinerna ökas till daglig dammsugs och ytor torkas med 

desinfektionsmedel. För att säkerställa att detta följs kommer Väckningsledaren 

att ansvara för att samtliga rum i sin hemvist torkas med desinfektionsmedel 

dagligen före frukost.  Rumsledarna kommer kontinuerligt påminna barnen om 

varför rutinerna gäller och minimera sjukdomsspridning.  

 

Kökshantering: 

Säker livsmedelshantering säkerställs och särskilda regler gäller vid alla 

måltider. 

Våra kockar genomgår en särskild utbildning för att rutiner fungerar. Alla skall 

använda handsprit före måltider. 



 

 

BARN OCH FÖRÄLDRAR 

 2  Information | Genomförande av kollo 

under Covid 19 

Besök under Vistelsen 

Normalt är det mycket besök från föräldrar, morföräldrar, bekanta och 

kompisar till alla kollobarn. Region Västmanlands enhet för smittskydd avråder 

från besök vilket medför totalt besöksförbud under perioderna för alla barn och 

ledare.  Vi kommet att hänvisa till digitala hjälpmedel och bilder för att på ett 

bra sätt kunna följa verksamheten. 

BESÖKSFÖRBUD PÅ VÄSTERÅSGÅRDEN 

 2.1  Ring och skypa 

För att på bästa sätt ge Era barn en trygg vistelse kommer vi utöka digitala och 

telefonsamtal mellan barn, föräldrar och ledare. 

Friskhets utlåtande 

I ordinarie verksamhet kan barn eller personal uppvisa förkylning, feber eller 

sjukdomssymtom och på gården hänvisas till vilorum. Nya rutiner blir att minsta 

tecken på sjukdom skall barn och personal omgående åka hem och kurera sig med 

en 48 timmars karantän efter tillfrisknande.  Verksamheten i år godkänner inte 

några symtom på sjukdom. Föräldrar måste tillse att kunna hämta barn som 

behöver kurera sig hemma. 
 

 2.2  Telefonnummer 

Vi behöver säkerställa att vi kan får kontaktuppgifter så att vi på ett säkert 

sätt kan meddela om barn behöver hämtas på grund av sjukdom 

Skype / Bilder på hemsidan 

Vi kommer att införa möjligheten att genom Skype samtala med era barn och 

ledare för att på ett bra sätt kunna följa verksamheten under rådande 

besöksförbud. 

 
 

 

 



 

 

 

Barn 
 

Journaler på barnen. 

Barnjournaler skall alltid finnas samlade i bestämda pärmar, där journalerna är uppdelade i 

hemvist och rum. Pärmarna med journaler skall alltid låsas in i Kassaskåpet i ”Pratlunda”. 

Eftersom journalerna innehåller personliga uppgifter får pärmarna endast under särskilda 

omständigheter lämna Pratlunda. 

 

Samtalsrapporter. 

Samtalsrapporterna kring alla enskilda barnsamtal lämnas och skall alltid låsas in i 

Kassaskåpet. Förvaras korridorsvis. 

 

Pengar 

De allra flesta barn har med sig pengar till kollo.. Dessa pengar skall räcka till lördagsgodis, 

glass, aktiviteter, frimärken mm. Pengarna tas vid ankomst hand om rumsledaren som lämnar 

över pengarna till deponiskåpet.  

 

Mediciner 

Eftersom många barn har med sig medicin som skall intas regelbundet är det viktigt att detta 

följs under kolonivistelsen. Mediciner skall tas om hand vid ankomst av 

trygghetsledaren/rumsledaren. Medicinerna förvaras sedan i låst medicinskåp i barnets 

hemvist. Ansvaret att dela ut nattmedicin ligger på nattledareen (N-tur) och för morgon och 

lunchmedicin ligger ansvaret på A-tur. Delegerad behörighet är till hemvistens personal från 

föräldrarna.  

 

Barn som har mediciner med sig skall ha fyllt i dessa i en medicinbeskrivning som de får 

under familjeträffen. I de fall där medicin tagits med utöver de som redovisas i 

medicinbeskrivningen skall även dessa redovisas.  

 

Vårdnadshavare måst även ge sitt godkännande för att vi skall kunna ge Ipren eller Alvedon. 

Vilka mediciner vårdnadshavaren godkänt skall också framgå av samma blankett som 

medicinbeskrivningen.  

 

Mediciner skall endast vara tillgängliga för hemvistledarna och kan vid enstaka tillfällen 

överlämas till ledare i särskilda verksamhetsaktiviteter. 

 

För att underlätta för oss koloniledare i hanteringen och kontrollen av mediciner så som 

Alvedon eller Ipren skall dessa kunna redovisas. Det innebär att listor skall sättas upp för 

vilka preparat vilka barn har tillåtelse att ta och vilka mediciner som delats ut till vilka barn, 

när och av vem. Detta är en säkerhetsrutin både för ledare och barn.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hygien 

Barnens hygien och hälsa är ett viktigt ansvarsområde för varje koloniledare. En bra hygien är 

enligt oss en viktig del av barnens totala hälsa. Att under koloniperioden bibehålla en god 

hygien ser vi som en viktig uppgift, då detta ansvar ej kan läggas på barnen. 

-Koloniledare ansvarar för barnens morgon och kvällshygien (tandborstning, tvätt). 

-Koloniledare ansvarar för klädbyte samt att barnen duschar minst var tredje dag.( Dag före  

  hemvistens tvättdag). 

-Koloniledare ansvarar för att kontrollera att barnen städar sitt rum/stuga varje morgon samt       

vid behov. 

-Barnens smutstvätt tas om hand och tvättas av personal var tredje dag. 

-Dagens T-tur är ansvarig för tvätt. 

 

Värdesaker 

Vi rekommenderar att inga värdesaker tas med till kolonin. Vi ansvarar ej för och ersätter ej 

skadade eller försvunna värdesaker. Barn och vårdnadshavare informeras om detta under 

familjeträffen och får även skriftlig information om detta. För barn som ändå tar med sig 

värdesaker till sommarkolonin finns möjlighet att trygghetsledaren ansvarar för dessa.   

 

Vi rekommenderar att mobiltelefon lämnas hemma men barnen har rätt att ha mobiltelefon 

och använda den under dagen fram till klockan 22.00. Undantag gäller för de tre första 

dagarna då barnen bara får prata med föräldrarna via sin trygghetsledare/rumsledare. 

 

Vill barnen ha med sig kamera för att fotografera sina vänner skall de givetvis få det. Det är 

dock viktigt att tänka på att om vi har barn med skyddad identitet så kan fotografering vara 

känsligt. Det är därför viktigt att respektera den oro som kan finnas hos föräldrar vad gäller 

bla fotografering. Med tanke på de händelser som inträffat på en del skolor med bilder som 

tagits i smyg och i exempelvis omklädningsrum osv är det viktigt att vi ledare är 

uppmärksamma på de bilder som barnen tar på varandra. 

Under perioden fotograferar ledarna kontinuerligt barnens lekar och aktiviteter för att sedan 

sammanställa en skiva fylld med bilder från kolonivistelsen. Denna skiva får barnen sedan 

med sig hem som ett minne från sin sommarkolonivistelse.  

 

Klädhantering 

Barnens kläder har vi ett gemensamt ansvar för.  

 

Föräldrar/vårdnadshavare informeras under familjeträffen om att alla barnens kläder skall 

märkas med deras namn alternativt initialer. De informeras även om hur packlistan skall fyllas 

i och att den skall följa med barnet upp till Västeråsgården.  

 

Barnen rekommenderas att ta med oömma kläder och informeras även om att vi inte tar 

ansvar för förstörda eller borttappade kläder.  

 

Under barnens kolonivistelse skall barnen ges träning i att ansvarar för sina kläder. Det 

innebär att de skall hålla ordning i sin garderob, hänga upp våta kläder samt samla in de 

kläder som tillhör barnet.  

 

I många fall har barnen svårt att hålla reda på sina kläder då de bla hänger ute, ligger i tvätt 

korgen osv. Som koloniledare finns därför ett kontinuerligt ansvar att under koloniperioden 

samla in och dela ut kläder till barnen.  

 



 

 

   Instruktioner 
 

Brand och krisplan 
Om brand, personskada eller annan fara skulle uppstå gäller följande handlingsplan: 

 

o Nattledaren i Stora korridoren ”utrymningsledare” har ansvaret för vilka åtgärder som 

skall vidtas till dess kolonimästaren, vice kolonimästaren i tjänst eller brandbefäl 

övertar ansvaret. 

o Handla enligt följande ordning: 

o RÄDDA 

o LARMA 

o SLÄCK 

o Vid brandlarm skall barnen samlas vid basketplanen rumsvis, där inräkning sker 

utifrån barnlistor. Nattledaren i Lilla korridoren är ansvarig för återsamlingen. 

o Nödvändiga larm till SOS verkställs ”Norra Årängsvägen 1, Söderbärke, Tolvsbo, 

Kökspersonal ser till att grinden öppnas. 

o Två ledare stannar hos barnen medan de övriga vidtar nödvändiga åtgärder under befäl 

av ansvarig. 

o Denna katastrofplan skall övas med samtliga barn och ledare första kvällen och 

därefter tillämpas som föreskrivits. Gårdens brandskyddsbestämmelser är alltid 

gällande. 

 

För att ta del av fullständig brandskyddsplan se bilaga 1-3 och krisplan.  

 

Kolonimästaren 

Kolonimästaren är ansvarig för att utrymning sker efter föreskriven handlingsplan och 

utrymningsföreskrifter. 

 

Övning av utrymning 

o Barnen får ta del av en brandfilm, ”Kalle anka” som beskriver säker utrymning. 

o Utrymningsplanen diskuteras samt vilka regler och säkerhetsföreskrifter som gäller 

under verksamheten och vid utrymning.  

o Utrymning övas med att barnen ligger i sängarna och utrymmer gården under det att 

utrymningslarmet ljuder med ledares överseende samt att nattjourens roll övas. 

Utrymning och återsamling sker vid basketplanen på max 90 sekunder. 

 

Nattledare 

o Det skall finnas 1 schemalagd nattledare/hemvist. 

o Nattledaren skall stå för barnens trygghet under natten och alltid finnas tillgänglig. 

o Tillser att berörda utrymningsvägar ej är blockerade. 

o Nattledaren i ”lilla korridoren” är ansvarig för utrymning av stugbyn vid larm. 

o Nattledaren i ”stora korridoren” är ansvarig för att nödvändiga larm till SOS verkställs 

samt att rumsfördelningslistan är tillgänglig på återsamlingsplatsen. Nattledaren i stora 

korridoren är utrymningsansvarig. 

 

 



 

 

o Nattledaren i ”stugbyn” tillser att berörda utrymningsvägar ej är blockerade och att 

inga kläder finns på elementet. ”Stugbyns” Nattledare skall vara kvar i stugbyn. Om 

omständigheter kräver att stugbyns ordinarie Nattledare måste delta på kvällsmötet 

skall en ersättare finnas tillgänglig på ordinariens plats.  

o Nattledaren går en brandrond innan barnen lägger sig för att kontrollera att 

utrymningsvägar är fria, element fria från kläder och att brandsläckare är brukbara. 

Nattledaren markerar därefter att allt är i sin ordning genom att signera ett protokoll 

för brandrond som skall vara uppsatt i hemvisten..   

o ”Lilla” och ”Stora” korridorens Nattledare får delta på kvällsmötet men skall vara 

tillgängliga för barnen. 

o Barnen skall alltid informeras om vem som är Nattledare för kvällen. Detta skall ske 

muntligen men även genom att särskild informationsskylt sätts upp på tjänstgörande 

Nattledares sovrumsdörr. 

o Nattledaren ansvarar för utdelning av eventuella mediciner till barn under nattning. 

 

Brandrond 

I förebyggande syfte är det viktigt att vidta vissa åtgärder därför skall följande rutiner följas:  

▪ Innan varje period startar skall personalen ha gått igenom brand kris planen. De skall även 

ha vetskap om var nödutgångar och brandsläckare finns samt vart uppsamlingsplatsen är 

belägen.  

▪ Varje kväll skall Nattledaren för respektive korridor genomföra en brandrond för 

hemvisten där nödutgångar, element och brandsläckare kontrolleras.  

▪ Fel som upptäcks under brandronden skall rapporteras och rättas till så fort som möjligt till 

Kolonimästaren. 

Krishändelse (Hjälp signal) 
I händelse av att hot om våld, våld eller annan krishändelse skall hemvistledarna samla barnen 

i sin hemvist. Köksledarna är i händelse av en våldsituation eller krishändels ansvariga för att 

säkra byggnaden, larma polisen, räddningstjänsten eller ambulans samt omgivningen och vita 

nödvändiga insatser. Kris/hjälpsignal som lämnar ett tjutande ljud på taket startas från expen 

och ger därigenom information att sätta barnen i säkerhet medan övriga ledare bistår 

köksledarna.   

 

Vattenaktiviteter och bad 
 

Bad skall alltid övervakas av ledare och reglerna säger följande: 

 

➢ Mindre grupper barn- en ledare 

➢ Hemvister - två ledare 

➢ Hela kollot - tre ledare 

➢ Badvakter skall alltid bära röd keps och ha full koncentration på de badande barnen. 

➢ Dykning får endast ske från flytbryggan med en ledare närvarande. 

➢ Sker lek vid vatten skall alltid flytväst bäras om ingen ledare är närvarande 

➢ Flytväst skall alltid bäras vid kanoting, fiske och aktiviteter på sjön. 

➢ Mindre aktiviteter på sjön övervakas alltid av minst en ledare. 

➢ För att få vara ute på sjön krävs ett godkänt simprov eller sällskap av ledare. 

➢ Barnen får leka fritt på tomten bortsätt från området närmast vattnet och husets 

framsida. 

➢ Godkänt simprov ät till flotten och tillbaka på öppet vatten (25m ”Guldfisken”) 



 

 

Olyckor, sjukdom 
Olyckor 

Det ligger ett ansvar på samtliga ledare i personalgruppen att alltid jobba för att förbygga 

olyckor. Det handlar då först och främst om sunt förnuft, att tänka på risker och att vara väl 

förberedd. Vid allvarlig olycka skall krisplanen följas. Föräldrar kontaktas alltid vid olycka 

där barn är inblandat. Personalgruppen har vart tredje år genomgått en snabbutbildning i hjärt- 

och lungräddning (HLR).  

 

Sjukhusbesök och sjukdom 

Varje sommar händer det att ett eller flera barn av olika anledningar tvingas besöka ett 

sjukhus. Det kan handla om olika åkommor som vätskebrist, brännskada, ett varande sår eller 

ett brutet ben. Var lugn, det ordnar sig! 

 

När något händer är det viktigt att dokumentera allt. Dokumentationen skall göras i 

kolonimästarens loggbok, samma dag som besöket gjorts. Det kan även vara bra att 

dokumentera mindre återkommande åkommor som feber, huvudverk eller yrsel, dessa 

uppgifter kan med fördel dokumenteras i barnens journal. 

 

Vid lindrigare åkomma (exempelvis, varande sår, utslag, ont i halsen osv) där barnet är i 

behöva av att besöka läkare, kontakta vårdcentralen i Söderbärke alternativt Smedjebacken 

eller Fagersta.  

 

Rör det mer akuta sjukhusbesök vid misstänkta sprickor i armar/ben, brutna ben, 

hjärnskakning osv bör ni åka till Centrallasarettet i Västerås. Åker man till Ludvika finns 

risken för att bli skickad till Falun och eftersom alla våra barn är hemmahörande i Västerås är 

det bättre att åka dit då barnens journaler finns där. Det kan också vara en trygghet för både 

föräldrar och barn att de är ”hemma” och föräldrarna kan komma upp till sjukhuset om de vill. 

Det är viktigt att den som åker med barnet till sjukhuset har barnets uppgifter med sig. 

Uppgifter om barnen finns inlåsta i kassaskåpet i Pratlunda.  

 

Likabehandling, konflikter och mobbing 

 

Likabehandlingsplan 

Västeråsgårdens likabehandlingsplan har sin utgångspunkt i Skollagen 1 kap §2 där står att:  

… ”Särskilt skall den som verkar i skolan, främja jämställdhet mellan könen samt aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiskt beteende.” 

Vad menas med kränkande behandling? 

”Kränkande behandling” används som ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. 

Mobbning och rasistiska beteenden är exempel på kränkningar som särskilt nämns i skollagen 

( 1 kap. 2§).  

• Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck.  

• Kränkningar kan utföras av och drabba så väl barn som vuxna.  

• Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.  

• En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och 

återkommande.  

• En viktig utgångspunkt är att den som uppger att hon eller han blivit kränkt, alltid 

måste tas på allvar. 



 

 

 
Kränkningarna kan vara: 

• fysiska ( t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) 

• verbala (t.ex.  att bli hotad eller kallad för hora eller bög) 

• psykosociala (t.ex. att bli utsatt för ryktesspridning, utfrysning) 

• text- och bildburna  (t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms och mms) 

• diskriminering (tex utifrån kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller 

funktionshinder) En handling eller struktur som utestänger eller kränker en person. 

Den behöver inte vara medveten eller aktiv utan kan ske indirekt.   

• sexuella trakasserier (grundande på kön eller anspelar på sexualitet) 

• rasism (Uppfattning om den egna folkgruppens överlägsenhet och utifrån detta ses 

vissa folkgrupper som mindre värda) 

• främlingsfientlighet (avser motvilja mot grupper som definieras genom fysiska, 

kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika) 

• homofobi (avser motvilja mot och förakt för homo- eller bisexualitet) 

 

Med mobbning menar vi upprepade kränkningar samt att den som är utsatt befinner sig 

i underläge och känner sig kränkt.  

 

Att förebygga, upptäcka och hantera kränkande behandling 

På Västeråsgården är vårt mål att alla barn och all personal ska känna sig trygga. Det råder 

därför nolltolerans mot kränkande behandling på Västeråsgården. Detta innebär att: 

 

• Varje tendens av kränkande behandling (ex. mobbing) ska bemötas och 

uppmärksammas. 

• Kränkande behandling utreds och åtgärdas genom samtal med berörda parter och 

kolonimästare meddelas. Vid behov meddelas även förälder. 

 

 

Konflikt 

Vi ser konflikter som en naturlig del av livet och menar att konflikter som hanteras 

konstruktivt hjälper till att utveckla och stärka både individer och organisationen. Konflikter 

som eskalerar kan resultera i kränkande behandling och ska då hanteras med hjälp av 

likabehandlingsplanen.  

 

I konfliktsituationer uppfattar de inblandade parterna ofta händelseförloppet olika. En viktig 

del i att hantera konflikter är därför att låta de inblandade parterna berätta sin berättelse om 

vad som hänt. Gärna för varandra. En bra utgångspunkt för ett sådant samtal är att parterna 

berättar vad de har gjort och uppfattat och undviker att tala om vad den andra parten gjort 

eller inte gjort.  

 

På Västeråsgården skiljer vi mellan tre olika typer av konflikter:  

• Konflikter mellan personal  

 I konflikter mellan personal, stora som små är utgångspunkten att de ska hanteras 

DIREKT med de parter som är berörda av konflikten. Om berörda parter inte kan lösa 

konflikten själva skall kolonimästaren informeras och kopplas in. Kan konfliken 

fortfarande inte lösas skall Ordförande informeras om detta. Berör konflikten hela 

arbetsgruppen, ska det efter lösning delges till övrig personal. 

 



 

 

 

 

• Konflikter mellan barn och personal  

 I konflikter mellan barn och personal har den anställde ansvar för att konflikten 

hanteras konstruktivt. Gärna med hjälp av en annan anställd som bägge parter känner 

förtroende för.   

 

• Konflikter mellan barn 

 Utöver det som står skrivet i likabehandlingsplanen är det viktigt att konflikter 

hanteras så tidigt som möjligt. Det är också viktigt att betona att barnen får berätta sin 

berättelse om vad som hänt och att de känner sig lyssnade på. De är personalens ansvar att 

barnen får möjlighet att hantera sina konflikter på ett konstruktivt sätt. 

 

Tips på konstruktiv konflikthantering: 

 

• Låt parterna lugna ner sig innan de träffas för samtal 

• Ge parterna möjlighet att berätta sin berättelse med utgångspunkt i sina upplevelser 

utan att bli avbrutna. Informera parterna om att båda kommer få chansen att berätta. 

• Hjälp parterna genom att sammanfatta deras berättelser och fråga om det stämmer med 

det som sagts. 

• Hjälp parterna att hitta gemensamma nämnare. Exempelvis delar av händelseförloppet 

som de är överens om eller mål som de är överens om ex. ”Att bli sams” 

• Ställ frågor till parterna ex. ”Hur uppfattade du det som hände?” ”Vad tror du kommer 

att hända om det här inte löser sig?” ”Vad kan du göra för att ändra situationen?” 

• Om en part inte vill be om förlåtelse finns det troligtvis något kvar att bearbeta 

undersök detta istället för att pressa fram en ursäkt. 

• Följ upp samtalet vid ett senare tillfälle. 

 

 

Alkohol, tobak och andra droger 

Vårt krav är att Västeråsgården skall vara en drogfri plats. Detta tror vi kan bidra till en bättre 

fysisk och psykisk hälsa. 

Gemensamt för personal, barn och besökare gäller därför totalt förbud mot användning av 

alkoholhaltiga drycker, tobak och andra droger på Västeråsgården. 

 

Besökare och föräldrar skall meddelas om ovanstående genom information om 

Västeråsgårdens sommarkoloni som delas ut på skolor, på föräldraträffen samt genom 

information på Västeråsgården. Denna information skall finnas på grind vid parkeringen samt 

på TV-skärm vid entrén. 

 

Konsekvens om barnen använder alkohol, tobak eller andra droger: beslagtagning-samtal-

information till föräldrar. 

 

 

 

 



 

 

 Externa kontakter 
 

Kontakt med föräldrar 

Föräldrar skall kontaktas i samband med ankomst till Västeråsgården. Ansvarig 

trygghetsledare tar första kontakten med barnens familj så fort som möjligt, helst under 

barnets första dag på kolonin.  

 

Under första samtalet skall följande tas upp:  

 

- Vem är trygghetsledare/rumsledare 

 

- Vilken korridor barnet bor i 

 

- Vilket rum bor barnet i 

 

- Hur resan gick upp till kollo/ Hur första dagen varit 

 

- Barnets telefontid  

 

- Vilket telefonnummer barnet kan nås på 

 

- De är varmt välkomna upp för att hälsa på barnen. Det är dock bra om de meddelar i förväg 

vilken dag och tid de kommer. För att underlätta för oss ledare är de bra om de kommer lördag 

ar eller söndagar under lugna stunden tid 12 - 15.  

 

- Hemlängtan är vanligt. Vi rekommenderar därför föräldrarna att INTE ringa till barnen de 

tre första dagarna utan att de istället kan ringa till ansvarig trygghetsledare om de är oroliga 

eller vill prata.  

 

En bra kommunikation är en viktig trygghetsfaktor för både barn och föräldrar. Det är därför 

viktigt att kontinuerligt informera föräldrar om hur det går för barnet.  

 

 

Bemötande av föräldrar/vårdnadshavare 

En god relation till föräldrar och vårdnadshavare ser vi som mycket betydelsefull för 

koloniverksamheten. Du som koloniledare är en viktig länk i denna kedja och därför är det 

viktigt att du jobbar för att skapa en god relation till föräldern/vårdnadshavare.  

 

Ibland har man som ledare fullt upp med att leka lekar, lösa konflikter, klä ut sig, planera nya 

lekar osv. Man blir väldigt lätt upptagen med allt som rör kollo det kan därför lätt uppstå en 

viss irritation när vårdnadshavare ringer ofta och vill prata. Visst tar det tid från verksamheten 

att prata med föräldrar och vårdnadshavare men det ger väldigt mycket tillbaka. En bra dialog 

och kommunikation med föräldrarna kan göra underverk för barnens vistelse på kolonin. Det 

är därför viktigt att ta sig tid att prata med föräldrar då det lägger en stadig grund för barnens 

trygghet. Se det därför som en tillgång och möjlighet för att öka tryggheten hos såväl föräldrar 

som barn. 

 

 

 



 

 

 

Besökare på Västeråsgården 

Besökare till Västeråsgårdens sommarkoloni skall bli bemötta och välkommande på ett bra 

sätt. Det ligger i vårt intresse att skapa en så bra kontakt och bemötande som möjligt till våra 

gäster.  

 

Besökare till barn på Västeråsgården bör meddela datum och tid för sitt besök till ledare 

innan. Kommande besök bör noteras på en besökslista där det framgår vilket barn som får 

besök vilken dag och tid.  

 

Vårdnadshavare och familjemedlemmar bör rekommenderas att besöka barnen under barnens 

tid på lördagar och söndagar. Då har barnen möjlighet att vara med under aktiviteterna på 

förmiddag och eftermiddag om de inte vill missa dessa. Aktiviteterna under dessa dagar bör 

dock förläggas till gården de dagar det kommer många besökare.  

 

De dagar det kommer mycket besök bör en ledare ha ett extra ansvar för att besökarna känner 

sig välkomna. Två barn är kolonivärdar och hjälper den ansvarige ledaren i bemötandet av 

föräldrar. De hjälper till med fika, ta emot besökare och allt som skall ordnas runt om kring. 

 

Telefontider 

Barnens chans till kontakt med föräldrar/vårdnadshavare och tvärt om ser vi som mycket 

betydelsefull för barnens och föräldrarnas trygghet. För att denna kontakt skall vara möjlig 

och för att koloniverksamheten skall fungera tillfredställande finns tydliga regler och rutiner 

utarbetade för barnens telefontid. Föräldrar skall tidigt informeras om barnens hemvist, 

rum/stugnamn, telefontid, telefonnummer och vem som är ansvarig 

koloniledare/trygghetsledare. Detta skall göras vid första samtal med föräldern. 

 

För inkommande samtal till barnen finns särskilda tider bestämda: 

Inkommande samtal till Lilla korridoren:  0765796320 kl 0815 – 09.00 samt 17.30 – 18.15 

Inkommande samtal till Stora korridoren: 0765796330 0815 – 09.00 samt 17.30 – 18.15 

Inkommande samtal till stugbyn:  0765796280   kl  08.15 – 09.00 samt 17.30 – 18.15 

Chef/kök : 0240-650053 

 

För barnen finns avsedd tid (lugna stunden) för att ringa ut från Västeråsgården när ledare i 

korridoren jobbar. 

 

 

 

 

Post 

Inkommande post till barn skall hämtas av tjänstgörande A-tur och delas ut till barnen på 

lugna stunden (dagligen mellan 13.00-15.00). 

 

Utdelningen sker i ”Pratlunda”. 

 

Utgående post från barn skall lämnas i brevlådan (Årängsvägen 1) av koloniledare. 

 

Inkommande personalpost placeras i särskilt postfack i ”Pratlunda”. Övrig post tas om hand 

av Kolonimästaren. 

 



 

 

Klagomål 

Vår syn på klagomål är att all feedback/återkoppling är positiv då det innebär en chans att 

förbättra koloniverksamheten. 

 

Vi skiljer på externa klagomål, interna klagomål samt klagomål från barn. Detta gör vi för att 

de skall hanteras på olika sätt. 

 

Externa klagomål (föräldrar, grannar, myndigheter, besökare) skall hanteras och svaras så fort 

som möjligt. Externa klagomål skall hanteras och svaras av kolonimästaren. Särskild blankett 

fylles i av den klagande eller av kolonimästaren. 

 

Interna klagomål (personal) skall hanteras på kvällsmötet inom arbetslaget och dokumenteras 

av mästaren i tjänst. 

 

Klagomål från barn skall uppmärksammas, hanteras och svaras så fort som möjligt. Klagomål 

från barn har samma dignitet som externa och interna klagomål från vuxna människor. 

Barnens åsikter ser vi som oerhört viktiga för förbättringen av koloniverksamheten. Klagomål 

från barn skall dokumenteras tillsammans med en koloniledare, hanteras och svaras så fort 

som möjligt. 

 

Vare sig klagomålen är interna, externa eller från barn skall dessa sparas i särskild pärm hos 

kolonimästeren. 

 

 

 

Aktiviteter utanför gården 

 

Utflykter 

Eftersom utflykter och aktiviteter är vanligt förekommande under kolonivistelsen finns 

särskiljda rutiner utarbetade för att öka barnens säkerhet och trygghet. 

 

Vid utflykt till fots längs trafikerad väg skall ett led formas där en ledare går längs bak och en 

längst fram. Detta för att ha uppsyn över barngruppen samt trafik. 

 

Förstahjälpen-väska skall alltid finnas med och ansvaret för denna ligger på deltagande 

koloniledare. 

 

Vid krisläge skall alltid vägbeskrivning vara möjlig att ges av deltagande ledare. 

 

Ledare ansvarar för att kommunikation med Västeråsgården alltid är möjlig. 

 

Vid utflykt/aktivitet ansvarar deltagande ledare för att eventuellt nödvändig medicin tas med 

till barn.  

 

 

 

 

 



 

 

Hajk 

Vi ser naturupplevelser som något positivt och givande för barnen. Barnen ges därför 

möjlighet till naturupplevelser genom att gruppen åker på en hajk varje period.  

Barnen ges möjlighet att välja bland ett antal olika hajker och välja en som passar deras 

önskemål om hajk. Särskilda rutiner finna i bilaga Hajk. 

 

 

Delaktighet 
 

Förslagslåda 

Vår syn på förslagslådan är att den skall främja barnens inflytande och delaktighet i 

koloniverksamheten. 

 

✓ Det skall finnas en förslagslåda i varje hemvist. Barnen har 1000 kr per hemvist och 

period. 

✓ Information om hantering av förslag och nyttan med en förslagslåda skall finnas i 

anslutning till förslagslådan. 

✓ Förslagslådan skall tömmas var annan dag, hanteras av personal och delges till 

barngruppen senast dagen efter. Alla förslag skall då uppmärksammas. 

✓ Förslagen måste ha en avsändare. 

 

 

Köksnissar och städnissar 

En viktig del i koloniverksamheten är delaktighet och ansvar. Vi tycker att det är viktigt ur ett 

pedagogiskt perspektiv att vi alla hjälps åt med de olika sysslorna. Därför är även barnen 

delaktiga i de dagliga sysslorna på gården, såsom matlagning och städning.  

 

Varje dag har 5 barn i olika åldrar möjlighet att vara tomtenisse och hjälpa till med de dagliga 

sysslorna.  

 

3 barn är städnissar och hjälper städansvarige ledaren med städ och tvätt av kläder under 

dagen.  

 

2 barn är köksnissar och hjälper kökspersonalen med matlagning, dukning samt källsortering 

av sopor.  

 

Lugna stunden 

Är tiden efter lunch fram till mellanmål (12.30 - 15.00).  

 

Under denna tid är de ledare som har A-tur i tjänst 2 stycken, övriga ledare är lediga.   

 

Kollokiosken har öppet under denna tid.  

 

Under denna tid är även sjön öppen. Det innebär att de barn som klarat simtestet har möjlighet 

till aktiviteter som el-båt, segelbåt och kanot under denna tid. Det finns även möjlighet för de 

barn som inte kan simma att fiska.  

 

 



 

 

Eftersom det är mindre personal i tjänst under denna tid och barnen har möjlighet att göra vad 

de vill, kan det vara svårt att överblicka det som händer. Utifrån vår erfarenhet uppstår ofta 

konflikter under denna tid. Många barn har inte ro att ta det lugnt och koppla av och de har 

även många gånger svårt att finna sysselsättning på egenhand. Där har de ledare som är i 

tjänst ett stort ansvar i att hjälpa och uppmuntra barnen till aktivering av olika slag.  De skall 

även uppmuntras och ges möjlighet att planera och genomföra egna aktiviteter under denna 

tid.  

 

 

Övrigt 
 

 

Skadegörelse 

Grövre skadegörelse skall alltid rapporteras och dokumenteras. 

 

Skadegörelser skall förebyggas genom tydliga regler och konsekvenser. 

 

Vid varje periods början och slut skall barnrum/stugor besiktigas av Karri/Annelie och 

ansvarig ledare. Vid eventuell skadegörelse skall återställande ske i samverkan mellan barn 

och ledare. 

 

 

Beslagtaget 

Beslagtagna saker, exempelvis tändare eller dyligt låses in av trygghetsledaren/rumsledaren i 

kassaskåp under kolonivistelsen och återfås vid hemresa. 

 

 

Grannar 

En god relation till grannar ser vi som betydelsefull för koloniverksamheten. Vi tror att en god 

relation skapas genom samtal och att vi uppmärksammar våra grannars åsikter. Vi ser och hör 

våra grannar. Vid särskilda aktiviteter bör grannar informeras (disco, högljudda aktiviteter 

utomhus etc). 

 

 

Motorfordon 

Gården kan erbjuda en mängd motordrivna aktiviteter såsom, miniracerbåt och motorbåtar.  

 

För att dessa skall kunna nyttjas av alla under hela sommaren är det viktigt att vi alla ansvarar 

för att dessa används varsamt och regelbundet tas om hand.  

 

Västeråsgården har utsett två ur styrelsen som övergripandeansvariga för motorfordonen.  

Båtar – Simon Andersson  

 

Motorfordon som används av barn skall ALLTID övervakas av ledare.  

 

 

 

 

 



 

 

Djur 

Djur upplever vi som ett positivt och givande inslag i koloniverksamheten.  

 

Mästaren skall tillsammans innan sommarkolonins start ha beslutat om vilka djur som skall 

finnas på kolonin under sommaren. De skall även ha löst hur dessa transporteras till och från 

kolonin, vem som bygger hage eller inhägnad samt hur betalning skall delas osv.  

 

Två ledare för varje period skall utses som ansvarig för djuren och att dessa skötas på ett 

korrekt sätt. Köket hjälper till med maten. 

 

Givetvis har vi alla ett gemensamt ansvar för att ta hand om dessa djur på bästa möjliga sätt.  

 

Detta är ett bra tillfälle att ge barnen ansvar och erfarenhet i djurskötsel. Barnen skall därför 

ges utbildning i hur dessa djur skall tas om hand.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Hajkutvärdering 2018 

 

 

 

 
 



 

 

 Lagar och förordningar i sin helhet 
 

Sekretesslag (1980:100) 

7 kap. Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds personliga förhållanden. 

 

4 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om 

det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne 

närstående lider men. Sekretessen gäller dock inte beslut om omhändertagande, beslut om 

vård utan samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård. Utan hinder av sekretessen får 

uppgift lämnas till enskild som uppnått myndig ålder om förhållanden av betydelse för att 

denne skall få vetskap om vilka hans eller hennes biologiska föräldrar är. 

   Inom kommunal familjerådgivning gäller sekretess för uppgift som enskild har lämnat i 

förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgivningen. 

   Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den särskilda 

lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan samtycke samt verksamhet som i 

annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse. Till 

socialtjänst räknas också verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av 

socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, verksamhet hos 

kommunal invandrarbyrå samt verksamhet enligt lagen (2007:606) om utredningar avseende 

barn som har avlidit i anledning av brott m.m. Med socialtjänst jämställs ärenden om bistånd 

åt asylsökande och andra utlänningar, ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och 

vissa andra utlänningar, ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, ärenden om 

allmän omvårdnad hos nämnd med uppgift att bedriva patientnämndsverksamhet samt 

verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

   Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 § 

socialtjänstlagen (2001:453) eller 23 d § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Utan hinder av 

sekretessen får uppgift i verksamhet som avses i 7 kap. 5 § socialtjänstlagen lämnas till 

socialnämnd och uppgift i verksamhet som avses i 23 d § lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade lämnas till nämnd som avses i 22 § samma lag, om uppgiften behövs för 

handläggning av ärende eller genomförande av beslut om stödinsatser, vård eller behandling 

och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas. 

   I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 

   Sekretess enligt första stycket gäller inte 

1. beslut i ärenden om ansvar eller behörighet för personal inom kommunal hälso- och 

sjukvård, eller 

2. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av personakt. 

   Beträffande anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för personal inom kommunal 

hälso- och sjukvård gäller sekretess om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon 

honom eller henne närstående lider betydande men om uppgiften röjs. Lag (2007:1311). 

 

Detta innebär att det du får veta om barnet via dess ansökningspapper ej får föras vidare 

utanför er personalgrupp. Vet du saker om barnet sedan tidigare får detta heller inte föras 

vidare till personalgruppen utan stannar hos dig. Information som kommer fram om barnen 

under deras kolonivistelse får inte föras vidare utanför personalgruppen. Undantag görs dock 

om husfar/husmor anser att informationen omfattas av anmälningsplikt.  

Sekretessen gäller under maximalt 70 år. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070606.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20010453.htm#K7P5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19930387.htm#P23_d
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20010453.htm#K7P5
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20010453.htm
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19800100.HTM#K7P22
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19800100.HTM#K7P4S1


 

 

 

Tystnadsplikt 

 

Socialtjänstlagen (2001: 453) 

15 kap. Tystnadsplikt 

 

1 § Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som 

avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta 

om enskildas personliga förhållanden. 

 

2 § Den som är eller har varit verksam inom enskild familjerådgivning får inte obehörigen 

röja en uppgift som en enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med 

rådgivningen. 

 

3 § I det allmännas verksamhet gäller sekretesslagen (1980:100). 

 

Detta innebär i princip att tystnadsplikt är det samma som sekretess.  

 

Anmälningsplikt 

 

Socialtjänstlagen (2001: 453) 

14 kap.  Anmälan om missförhållanden 

1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 

ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 

   Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- 

och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och 

kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 

kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. 

Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet 

gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som 

berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och 

sjukvården eller på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs 

i tredje stycket. 

   De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller 

utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 

   Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga 

att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns 

behov av skydd. 

   Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om 

Barnombudsman. Lag (2003:407). 

Sammanfattningsvis kan man säga att alla myndigheter och yrkesmässigt bedriven enskild 

verksamhet har anmälningsplikt till socialtjänsten då ett barn under 18 år riskerar att fara illa. 

Denna plikt är strängare än många tror. Man ska inte anmäla när man säkert vet utan redan då 

det finns en grundad misstanke om att socialnämnden kan behöva inleda en utredning.  En 

sådan misstanke kan gälla allt från vanvård och vuxnas oförmåga till fysisk misshandel eller 

sexuella övergrepp. All personal har samma anmälningsplikt som själva myndigheten. Även 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19800100.HTM
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20010453.HTM#K14P1S3
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20010453.HTM#K14P1S2
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19930335.htm#P7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930335.HTM


 

 

den som är verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, t.ex. vid en friskola 

eller en föräldrakooperativ förskola, har alltså anmälningsplikt.   

Får vi inom koloniverksamheten kännedom om eller fattar misstankar om att barn far illa skall 

detta tas upp med gruppledare och kolonimästare. Den formella anmälan eller de misstankar 

som lyfts är det sedan kolonimästaren som för vidare.  

Barnkonventionen 

 

Koloniverksamheten hos oss skall i tillämpliga delar utgå från FN:s barnkonvention. Alla barn 

har ett lika värde och en okränkbar integritet som skall respekteras. 

 

1.  Definition av barn 

I konventionen Avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt 

tidigare enligt den lag som gäller för barnet.  

 

2. Ingen diskriminering 

Alla barn har samma rättigheter, utan diskriminering eller åtskillnad.  

 

3. För barnets bästa 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata institutioner och 

myndigheter, skall barnets bästa komma i främsta rummet.  

 

6. Rätten till liv 

Varje barn har en inneboende rätt till livet. Konventionsstaterna ska till det yttersta säkra 

barnets överlevnad och utveckling.  

 

12. Rätt att sägas sin mening.  

 Barnet har rätt att framföra sin mening i allt som berör det. Barnets åsikter skall tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets mognad. 

 

13. Yttrande frihet.  

Barnet har rätt till yttrande frihet. Det har rätt att söka och få information och idéer av alla 

slag och på alla sätt, även från utlandet.  

 

18. Föräldrarnas rätt 

Föräldrarna har det grundläggande ansvaret för att uppfostra och utveckla barnet. Barnets 

bästa skall ligga till grund för uppfostran. Konventionsstaterna skall så långt som möjliget ge 

barnen med arbetande föräldrar barnomsorg.  

 

31. Lek och fritid 

Barnet har rätt till vila, avkoppling, lek och reaktion. Det har också rätt att vara med och ta del 

av det konstnärliga och kulturella livet.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

försäkran om tystnadsplikt och sekretess 

 
PERSONUPPGIFT Namn 

 

 

 

 

Västeråsgården 

Sommarkoloni 
Personnr. 

 

 

FÖRSÄKRAN Jag försäkrar härmed att jag tagit del av och skall iakttaga gällande bestämmelser om tystnadsplikt 

och sekretess i fråga om enskilds personliga förhållanden i vad som avser både skriftligen som 

muntliga uppgifter liksom om förvaring av handlingar. 

 

Tystnadsplikten gäller även efter det att anställningen/uppdraget har upphört 

UNDERSKRIFT Datum 

 

 

Underskrift 

 

 

 

                                                         Sommarlovskoloni
 

 

Sekretessen  

För dig som arbetar med barn på sommarkoloni är det viktigt att känna till huvuddragen i vad 

som är offentligt och när sekretess och tystnadsplikt gäller. Du har också gentemot media s.k. 

meddelarskydd. Du är skyldig att intyga på denna blankett att du tagit del av och ska följa 

gällande bestämmelser.  
 

Huvudregeln i Sverige är att uppgifter, som finns hos myndighet ( s.k. allmänna handlingar) är offentliga. Undantagen 

finns i Sekretesslagen. Sekretessens syfte är att skydda enskilda individer och deras integritet, alltså i första hand 

proAros brukare. Sekretesskydd finns också i vissa fall beträffande medarbetare och vid affärsrelationer (t.ex. 

upphandlingar). 

 

Sekretess innebär att man muntligen inte får röja en uppgift för utomstående och att man inte heller får lämna ut själva 

det dokument (eller dataupptagning) där uppgiften finns. Den som bryter mot tystnadsplikten kan dömas enligt 

brottsbalken. Detta gäller även om man lämnat sin anställning.  

 

Sekretessen är i regel aldrig absolut. Man måste i stället göra en bedömning i varje enskilt fall. Vissa paragrafer har 

stark sekretess vilket innebär att uppgiftslämnande får ske bara i undantagsfall. Andra paragrafer har svag sekretess. 

Då får en uppgift lämnas ut om den inte framstår som känslig. 

 

Regler till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden finns i 7 kap. sekretesslagen. Följande paragrafer har 

särskilt intresse för dem som arbetar inom proAros: 1§ Hälsovårdssekretess, 4§ Socialtjänstsekretess, 9§ 

Skolsekretess, 11§ Personalsekretess, 38§ Förskolesekretess. Din chef, din registrator och stadsjuristerna kan hjälpa 

dig om du har frågor ang. offentlighet och sekretess.  

 

 

    2
0
0
8
-0

5
 



 

 

   Körrapport 

Namn:________________________  Period:________________________ 

 

Datum:_______________________  År:___________________________ 

 

Datum Körsträcka km         Färdväg            Ändamål 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 Summa:   _______________             Godkännens av:________________________________ 

 

 



 

 

 2021-05-15 

 

 

HAJKINSTRUKTION 
 

Föreningen Västeråsgården skrev i samband med avtalsuppgörelsen en 

konsekvensanalys om verksamhetsmedel för koloniverksamheten beträffande 

hajkar under perioderna. Kommunen anser att hajken är en viktig del av barnens 

möjligheter till naturupplevelser under sin vistelse varför den i bantad form skall 

kvarstå i verksamhetsutbudet. 

 

Barnen skall ha möjlighet att välja hajkupplevelser och genomföra de tillsammans 

med ledare i mindre grupper. En hajkgrupp får max bestå av 2 ledare och 12 

barn.  

 

Så skall hajkerna genomföras 2021 

• Hajken börjar efter frukost packning och att man går från gården till sin 

hajkplats under dagen olika starttider är att REKOMENDERA. 

• Man erhåller färdkost/mellis under eftermiddagen samt middag i form av 

köttbullar och makaroner samt korv, bröd och pinnbröd till kvällen. Till 

frukost choklad/te bröd och mjukost. Ev lunch beroende på hajkgrupp. 

• Hajkgrupperna kommer hem till senast till middagen kl 17.00. 

 

Grundlig genomgång  

Alla hajkgrupper skall under dygnet lära barnen hajkkunskap.   Ett betyg på hur 

man lyckats genomföra målet sätter barnen vid hemkomsten genom ett 

frågeformulär. Här skall läggas vikt vid barnens ålder vid utvärderingen. 

 

1. Skapa en förståelse kring allemansrätten och att ta ansvar i naturen. 

2. Vad som krävs för att elda i skogen och att själv göra upp eld. 

3. Lära sig hantera kniv och yxa. 

4. Uppleva det roligt att sova nära naturen. 

5. Lära sig om vädersträck och hur man orienterar sig i skogen med 

kompass/karta. 

6. Visa på spår av djur i skogen och kunna bestämma någon djurart. 

7. Veta hur skall göra om man är vilse i skogen.’ 

8. Stärka gruppen ”vara i en liten grupp med en eller två ledare” 

 

 

 



 

 

Sommarlovskoloni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

NAMN 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

Föräldrasamtal Datum  Kommentarer  

 ………….  ………………………………………………….. 

 

  ………….  ………………………………………………….. 

 

  ………….  ………………………………………………….. 

 

  ………….  ………………………………………………….. 

 

  ………….  ………………………………………………….. 

 

  ………….  ………………………………………………….. 

Sjukvård 

 

 ………….  ………………………………………………….. 

 

  ………….  ………………………………………………….. 

 

Överenskommelse 

 ……………………………………………………………………………….. 

 

  ……………………………………………………………………………….. 

 

 



 

 

   OM JAG FICK BESTÄMMA OM KOLLO 

Jag är ______ år gammal.   Jag är        Flicka                Pojke 

  

Jag har varit ____ gånger på kollo. 

Den ny barnrättslagen innebär att alla barn skall vara delaktiga i frågor som 

berör barn. Vi vill därför att du hjälper oss att planera för kollo i framtiden. 

 

6. Vad är det du tycker är viktigt med kollo för Dig? 

_________________________________________________________ 

 

7. Hur upplever Du första kolloveckan jämfört med sista veckan? 

_________________________________________________________ 

 

8. Om Du får bestämma vad skall man då ändra på Västeråsgården? 

_________________________________________________________ 

 

9. Har Kollot lärt dig något som du kommer ha hjälp av framöver? 

_________________________________________________________ 

 

10. Hur viktigt är kollo för Dig och varför? 

_________________________________________________________ 

 

ÖVRIGT om Du bestämmer! 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

  



 

 

   Vad tycker du om Kollo? 

Vi kolloledare är nyfikna på hur du tycker att din tid på vårt kollo varit.  

Om du inte förstår något ord eller mening ta hjälp av kolloledare.  

 

Jag är ______ år gammal.   Jag är        Flicka                Pojke 

  

Jag har varit ____ gånger på kollo. 

Gör en ring kring den siffra du tycker stämmer överens med dina upplevelser.   

En glad gubbe 6 betyder att du håller med jättemycket och en surgubbe 1 betyder att Du inte 

alls håller med. Du behöver inte svara på enkäten om du inte vill.  

1. Kollo har varit roligt.   

      

    1  2 3  4 5 6  

 

2. Jag har känt mig trygg på Kollo  

      

    1  2 3  4 5 6  

 

3. Kompisarna på kollo har varit snälla mot mig. 

      

    1  2 3  4 5 6  

 

4. Jag har haft vänner på kollo. 

      

    1  2 3  4 5 6  

 

5. Jag tycker kolloledarna varit snälla mot mig.  

      

    1  2 3  4 5 6  

 

  



 

 

6. Jag tycker kolloledarna varit rättvisa. 

      

    1  2 3  4 5 6  

 

7. Jag har fått vara med och påverka de aktiviteter vi haft på kollo. 

      

    1  2 3  4 5 6  

 

8. Jag har fått möjlighet att göra nya saker som jag inte provat förut. 

      

    1  2 3  4 5 6  

 

9. Jag upplever att ledarna bryr sig om mig. 

      

    1  2 3  4 5 6  

 

10. Jag tycker att ledarna behandlar alla barn lika. 

      

    1  2 3  4 5 6  

 

11 Jag har fått vara med i kökets verksamhet om jag skrivit upp mig att jag vill. 

      

    1  2 3  4 5 6 

 

 



 

 

12. Jag upplever att mina valbara aktiviteter jag betalade för var bra. 

      

    1  2 3  4 5 6  

 

13. Har ledarna planerat utifrån barnens önskeaktiviteter på ett bra sätt. 

      

    1  2 3  4 5 6  

 

14 Mitt helhetsbetyg för kolloveckorna är. 

      

    1  2 3  4 5 6 

 

 

 

 

 

Nämn något som varit bra på kollo.                      Nämn något som varit dåligt på kollo. 



 

 

Vad tycker du som målsman om kollo 2021?  

Vi vill veta vad just du tycker om kollo. Vi ber dig därför att svara på nedanstående 

påståenden. Du svarar genom att sätta ett kryss  i den ruta som du tycker stämmer bäst 

med din åsikt. På slutet har du möjlighet att i text skriva det du tycker är viktigt gällande kollo  

 
(1) betyder att påståendet inte alls stämmer med din åsikt och 

(6) betyder att påståendet stämmer helt med din åsikt. 
 

Mitt barn deltog sommaren 2021 på 
Dagkollo på Lövudden                              
Övernattningskollo på Björnöborg         
Övernattningskollo på Västeråsgården  
     

Fråga 1. Informationen om kollo var bra (broschyr och webb information) 

Stämmer                       Stämmer   Vet ej 

Inte alls     helt 

1 2 3 4 5 6   
Fråga 2. Det var lätt att ansöka om kolloplats 

Stämmer                       Stämmer   Vet ej 

Inte alls     helt 

1 2 3 4 5 6  
 
Fråga 3. Det var lätt att få kontakt med kollosamordnaren 

Stämmer                       Stämmer   Vet ej 

Inte alls     helt 

1 2 3 4 5 6  
 
Fråga 4. Familjeträffen innan kollo var bra (gäller enbart övernattningskollo) 

Stämmer                       Stämmer   Vet ej 

Inte alls     helt 

1 2 3 4 5 6  
 
 
Fråga 5. Personalen på kollo bemötte mitt barn på ett bra sätt 

Stämmer                       Stämmer  Vet ej 

Inte alls     helt 

1 2 3 4 5 6  
 
 

Fråga 4. Mitt barn fick göra det som hen är intresserad av på kollo 

Stämmer                       Stämmer  Vet ej 

Inte alls     helt 

1 2 3 4 5 6  

 

Fråga 5. Kollo var en trygg miljö 

Stämmer                       Stämmer  Vet ej 

Inte alls     helt 

1 2 3 4 5 6  

 



 

 

Fråga 6. Mitt barn trivdes på kollo 

Stämmer                       Stämmer  Vet ej 

Inte alls     helt 

1 2 3 4 5 6  
 

Fråga 7. Mitt barn fick prova på nya olika aktiviteter på kollot 

Stämmer                       Stämmer  Vet ej 

Inte alls     helt 

1 2 3 4 5 6  
 

Fråga 8. Kolloverksamheten möter mitt barn och vår familjs behov mycket bra. 

Stämmer                       Stämmer  Vet ej 

Inte alls     helt 

1 2 3 4 5 6  
 

 

Nedan kan du skriva det du tycker är viktigt gällande kollo eller om det finns något påstående 

ovan du vill kommentera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Personalenkät (skall besvaras innan periodens slut) 
 
1.1 
Har det funnits en tydlig kontinuitet i verksamheten? 
 
På vilket sätt har vi haft/inte haft en tydlig kontinuitet i verksamheten? 
 
Vad kan vi arbeta med för att få en ännu tydligare kontinuitet i verksamheten? 
 
 
 
1.2 
På vilket/vilka sätt har vi lyft de barn som visat på ett gott beteende och bidragit till att främja 
kamratskap? 
 
Hur gav detta sig uttryck i barngruppen? 
 
Idéer för att ytterligare uppmuntra de barn som visat på ett gott beteende och kamratskap. 
 
 
 
1.3 
På vilket sätt/vilka sätt har vi synliggjort och uppmärksammat varje enskilt barn? 
 
Hur märker vi att detta har gjort skillnad i barngruppen? 
 
Idéer att tänka på/utveckla till nästa år gällande att synliggöra och uppmärksamma varje enskilt barn? 
 
 
 
2.1 
Hur har det fungerat att aktivt varje dag ta med barnen i planering och utförande av aktiviteter? 
 
Utveckla ert svar och ge även tips och idéer för fortsatt utveckling. 
 
 
 
2.2 
Hur många förslag har kommit in i förslagsbrevlådorna? 
 
Hur många av dessa har vi kunna genomföra tillsammans med barnen? 
 
Om vi inte genomfört något/några förslag, beskriv varför? 
 
Hur har ni i hemvisten disponerat fondpengarna? 
 
 
 
3.1 
På vilket/vilka sätt har vi uppmuntrat barnen att prova på nya aktiviteter? 
 
 
 
3.2  
Efter simtest, hur många barn kunde inte simma till flotten? 
 
Har vi uppfyllt vår vision att alla kan simma efter avslutad period, utveckla varför/varför inte? 
 

 



 

 

                  RUMS UTVÄRDERING 

 

 

1. VI BOR I HEMVISTEN______________________________________ 

 

2. VI ÄR            KILLAR             TJEJER             SOM BOR I RUMMET. 

 

3. Hur trivs ni rummet?  

 1 2 3 4   

Mycket dålig    Mycket bra 

 

Vad kan bli bättre:________________________________________________________ 

 

4. Hur trivs ni med kompisarna i hemvisten?  

 1 2 3 4   

Mycket dålig    Mycket bra 

 

Vad kan bli bättre:________________________________________________________ 

 

5. Hur trivs ni med ledarna?  

 1 2 3 4   

Mycket dålig    Mycket bra 

 

Vad kan bli bättre:________________________________________________________ 

 

6. Hur upplever Era föräldrar att ni har det på kollot? 

  

 1 2 3 4   

Mycket dålig    Mycket bra 

 

Vad kan vi göra mera:_____________________________________________________ 

 

7. Hur är lekarna varit?  

 1 2 3 4   

Mycket dålig    Mycket bra 

 

Vad kan vi göra bättre:______________________________________________________ 

 

8. Hur har maten varit?  

 1 2 3 4   

Mycket dålig    Mycket bra 

 

Vad kan vi göra bättre:______________________________________________________ 

 

 

EN FÖR ALLA, ALLA FÖR EN 



 

 

 2021-05-15 

 

 

UTVÄRDERING AV HAJKEN 2020 
 
Föreningen Västeråsgården skrev i samband med avtalsuppgörelsen en konsekvensanalys om 

verksamhetsmedel för koloniverksamheten beträffande hajkar under perioderna. Kommunen anser att 

hajken är en viktig del av barnens möjligheter till naturupplevelser under sin vistelse varför den i bantad 

form skall kvarstå i verksamhetsutbudet. 

 

Alla hajkgrupper skall under dygnet lära barnen hajkkunskap.   Ett betyg på hur man lyckats genomföra 

målet sätter barnen vid hemkomsten genom ett frågeformulär. Här skall läggas vikt vid barnens ålder vid 

utvärderingen. 

 

Vilket betyg sätter Din hajkgrupp på hur Ni upplever att hajken genomförts. 

 

1. Skapa en förståelse kring allemansrätten och att ta ansvar i naturen. 

1     2     3     4     5 

2. Vad som krävs för att elda i skogen och att själv göra upp eld. 

1     2     3     4     5 

3. Lära sig hantera kniv och yxa. 

1     2     3     4     5 

4. Uppleva det roligt att sova nära naturen. 

1     2     3     4     5   

5. Lära sig om vädersträck och hur man orienterar sig i skogen med 

kompass/karta. 

1     2     3     4     5  

6. Visa på spår av djur i skogen och kunna bestämma någon djurart. 

1     2     3     4     5 

7. Veta hur skall göra om man är vilse i skogen. 

1     2     3     4     5 

8. Stärka gruppen ”vara i en liten grupp med en eller två ledare” 

1     2     3     4    5 

 

 

HAJKGRUPP………………………….. Period…….  

 

LEDARE……………………………………………………………………….... 

 

 
 



 

 

 
 

Föreningen Västeråsgårdens riktlinjer kring sociala medier 
 
Facebook som social medie ger oss möjlighet att marknadsföra oss och att engagera oss på olika 
sätt, delge information, vad vi gör och vad som händer på Västeråsgården.  Vi hoppas med vårt 
engagemang i sociala medier kunna sprida vårt budskap och stärka vår förening och att andra då kan 
se den som öppen och tillgänglig. 
Över 60 % av Sveriges befolkning finns idag på facebook, det är då viktigt både för de som anställs 
och är medlemmar i föreningen, får ta del av hur vi förhåller oss i sociala medier. Det är många som 
kommer ut i arbetslivet utan att veta om att man är bunden av lojalitetsplikten och tystnadsplikten 
automatiskt i sitt anställningsavtal, och att den gäller även efter arbetstid. 
Att känna till våra riktlinjer och rekommendationer som anställd/medlem ser vi som viktigt för att 
använda/visa vår sida på bästa sätt.  
 
Tänk efter före 
Att publicera saker online är aldrig privat. Det som publiceras lever för evigt vidare på Internet, vilket är 
viktigt att tänka till om innan det läggs ut. 

• Vi publicerar inget som lyder under sekretess 

• Vi frågar alla om godkännande innan vi lägger ut bilder på människor (godkännande från 
föräldrar till barn under 16 år) 

• Text som läggs ut ska vara uppmuntrande och bilder ska vara av positiv anda 

 
Var dig själv 
Att gränsen mellan privat- och arbetsliv suddas ut gör att frågan är extra viktig 

• Vi är ärliga med vem vi är och avslutar inlägg med namn under kolonitiden  
(t ex ”Koloniledare Staffan” –då vet vi att det är en personal som skriver) 

• Är barn delaktiga i ”skrivande” inlägg så skriv även med deras namn. 

• Inlägg under annan tid än sommaren läggs ut av någon i styrelsen 

 
Uppmuntra 

• Det är kul om vi får föräldrar, syskon, vänner och andra bekanta att gilla vår sida 

• De som gillar får ta del av vad som händer på gården året runt 

 
Hantera sidan 
Inlägg och kommentarer med kränkande och otillåtet innehåll tas bort från facebooksidan och i de fall 
då ett inlägg eller en kommentar även bryter mot Facebooks regler rapporteras avsändaren till 
Facebook. 

• Under kolonitiden ser ansvarig ledare över sidan dagligen och tar bort kommentarer som kan 
ses kränkande eller på andra sätt olämpliga 

• Om vi kommenterar inlägg ska de vara uppmuntrande och positiva  

• Om någon är missnöjd, uppmuntra i stället telefon- eller mailkontakt så att dialogen hålls 
utanför forumet om det är möjligt 

 
Att bli vän eller inte 
Tänk efter före om du vill bli vän med barn/ungdomar.  

• Dels för att dem tar del av ditt ”privata jag och dina bilder”, fundera över om jag är ett gott 
föredöme även utanför ”kollobubblan”?  

• Och det du råkar få information om någon enskild person på nätet, agera då på samma sätt 
som om någon berättat det för oss i ett personligt möte. 

 
Under arbetstid riktas din uppmärksamhet till barn och verksamhet.  
Privat ”bloggande/facebookande” sker på din fritid ☺ 
 



 

 

BRAND- & KRISPLAN    Bilaga 1 
Om brand, personskada eller annan fara skulle uppkomma gäller följande handlingsplan: 

 

* Nattledaren i stora korridoren är ”utrymningsledare” och har ansvaret för vilka åtgärder som 

skall vidtas tills dess Kolonimästaren, Vice kolonimästaren eller brandbefäl övertar ansvaret.   

 

 RÄDDA  LARMA  SLÄCK 

 

1. Larm ges för att samla barnen vid basketplanen rumsvis, där inräkning sker ”Lilla    

    korridorens nattledare är ansvarig för återsamlingen”. 

 

2. Nödvändiga larm till SOS verkställs ” Norra Årängsvägen 1 777 93 Söderbärke- Tolvsbo 

    

3. Två ledare stannar hos barnen medan de övriga vidtar nödvändiga åtgärder under befäl  

    av ansvarig ledare eller brandbefäl.  

 

Denna katastrofplan skall övas med samtliga barn och ledare under första kvällen och därefter 

alltid tillämpas som föreskrivits. 

 

 

 

NATTLEDAREN 
 

Nattledaren är ansvarig för att utrymning sker efter föreskriven handlingsplan och 

utrymningsföreskrifter. 

 

Övning av utrymning 

▪ Barnen tittar på en brandfilm,  ”Kalle Anka” som beskriver söker utrymning. 

▪ Utrymningsplanen diskuteras och vilka regler och säkerhetsföreskrifter som gäller 

under verksamheten och vid utrymning. ”Kolonimästaren är ansvarig” 

▪ Utrymning övas med att barnen ligger i sängarna och utrymmer gården under det att 

utrymningslarmet ljuder med ledares överseende samt att nattjourens roll övas. 

Utrymning och återsamling sker vid basketplanen på max 90 sekunder. 

 

 

NATTLEDAREN 
 

- Har ansvaret för barnen efter kl 21.00  fram till 09.15 dagen därpå och skall finnas     

  tillgänglig och sovande i berörd hemvist. 

- Markerat sitt sovrum. 

- Låser alla ytterdörrar (Nattjour i Lillunda nedre våningen,  Storlunda övriga dörrar.) 

- Tillser att berörda utrymningsvägar ej är blockerade. 

- Kollar så att mobilladdare ej är övertäckta på barnens rum. 

- Nattledaren i Lillunda är ansvarig för utrymning och är återsamlingsledare.     

- Nattledaren i storlunda är ansvarig för att nödvändiga larm till SOS verkställs samt är  

  utrymningsledare och fördelar uppgifter vid utrymning. 
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BRAND- & KRISPLAN    Bilaga 2 
Om brand, personskada eller annan fara skulle uppkomma gäller följande handlingsplan för 

stugbyns personal. 

 

* Nattledaren i stora korridoren är ”utrymningsledare” och har ansvaret för vilka åtgärder som 

skall vidtas tills dess Kolonimästaren, Vice kolonimästaren eller brandbefäl övertar ansvaret.   

 

 RÄDDA  LARMA  SLÄCK 

 

1. Larm ges för att samla barnen vid basketplanen rumsvis, där inräkning sker ”Lilla    

    korridorens nattledare är ansvarig för återsamlingen”. 

 

2. Nödvändiga larm till SOS verkställs ” Norra Årängsvägen 1 777 93 Söderbärke- Tolvsbo 

    

3. Två ledare stannar hos barnen medan de övriga vidtar nödvändiga åtgärder under befäl  

    av ansvarig ledare eller brandbefäl.  

 

Denna katastrofplan skall övas med samtliga barn och ledare under första kvällen och därefter 

alltid tillämpas som föreskrivits. 

 

 

 

SOVANDELEDARE I STUGBYN 
 

Nattledaren i stugbyn är ansvarig för att utrymning sker efter föreskriven handlingsplan 

och  utrymningsföreskrifter tränas och efterlevs och stödjer nattledaren i Lillunda vid 

utrymning. 

 

 

Övning av utrymning 

▪ Barnen tittar på en brandfilm,  ”Kalle Anka” som beskriver söker utrymning. 

▪ Utrymningsplanen diskuteras och vilka regler och säkerhetsföreskrifter som gäller 

under verksamheten och vid utrymning. ”Huvudledaren är ansvarig” 

▪ Utrymning övas med att barnen ligger i sängarna och utrymmer gården under det att 

utrymningslarmet ljuder med ledares överseende samt att nattjourens roll övas. 

Utrymning och återsamling sker vid basketplanen på max 90 sekunder. 

 

 

 

NATTLEDAREN I STUGBYN 
 

- Har ansvaret för barnen efter kl 21.00  fram till 09.15 dagen därpå och skall finnas     

  tillgänglig och sovande i berörd ledarstuga. 

- Markerat sitt sovrum. 

- Tillser att berörda utrymningsvägar ej är blockerade. Barnens hall inte blockeras av kläder  

  och skor samt att mobilladdare ej är övertäckta på barnens rum.. 

- Tillser att inga kläder under några omständigheter finns nära elelementen.  

- Nattjouren ansavarar för utrymning av stygbyn under ledning av nattledaren i stora    

   korridoren.    
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  ALLA LEDARE 

 

 

Brandansvar och Säkerhet 
För att förhindra brand, personskada eller annan fara måste säkerheten alltid komma i första 

hand och alla måste väl vara förtrogna med vår handlingsplan om fara uppkommer: 

 

BRAND 

* Utrymning och föreskrifter måste vara väl kända för både barn och ledare.  

 

* Nattledaren i stora korridoren är ”utrymningsledare” och har ansvaret för vilka åtgärder som      

  skall vidtas tills dess Kolonimästaren, Vice kolonimästaren eller brandbefäl övertar ansvaret.   

 

• Vi ringer alltid 112 för att ge korrekt information vid ett larm. 

  

HOT (In rymning) 

 

• Vid yttre hot sker in rymning till hemvisterna och kökspersonalen är skyddsledare. 

• Larm ringa alltid till 112. 

 

 

BADVAKTER 

Vid bad följs alltid våra rutiner och regler efter gällande planering. Utsedda badvakter bär 

alltid markering. 

• Vid misstanke om drunkningstillbud följs regler kring brand och brandlarm med 

noggrann inräkning. Livräddning sker med hjälp av draggnät och hjärtstartare.  

 

SJÖAKTIVITETER 

Aktiviteter på sjön övervakas alltid av ledare och flytväst är obligatoriskt för ALLA! 

• Komradio rekommenderas för ledare som själv är med en grupp på sjön. 

 

UTFLYKTER till fots eller med bil  

Viktigt är att aktsamhet alltid föreligger. Att transportera andras barn i personbilar eller buss 

kräver eftertanke och försiktighet. Föråldras medgivande är en förutsättning. 

 

GÅRDENS UTRUSTNING 

Västeråsgården är en stor anläggning med många risker. Gasol, Bensin, Brännbara ämnen, 

stora maskiner, knivar mm. Förråd och utrustning skall förvaras på bestämd plats och vara 

låsta. Alla ansvarar för att säkerhetsrutiner följs. Vice kolonimästare har ett särskilt ansvar för 

att rutiner efterlevs. 

 

TILLBUSDRAPPORTERING 

Tillbud skall rapporteras till kolonimästaren. 
 


