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Inspektionsrapport sommaren 2010

Utemiljön-innemiljön
Rånö seglarläger ligger på ön Rånö i Stockholms södra skärgård. Man når ön med
Waxholmsbåt från Nynäshamn. Kollot disponerar där en hel vik med
brygganläggning och huvudbyggnad som ursprungligen var en jaktvilla uppförd 1910
i nationalromantisk stil. Anläggningen hyrs av Skärgårdsstiftelsen. Tomten på drygt
20 000 kvm är situerad mot norr och har en vacker utsikt mot viken där de flesta
seglingsaktiviteterna äger rum. Tomten har plana ytor med gräsmatta men även
bergspartier. Kollot är granne med Rånö Gård som driver ett aktivt jordbruk bl.a. med
djurhållning. Byggnaden är sedan 30-40-talet använd som barnkollo men har
fortfarande kvar ursprungskaraktären av jaktvilla. Den är uppförd i två plan men även
den sk. vinden används till ledarrum. Bottenvåningens två sovrum används till
barnen, man sover 6-8 personer i varje rum. Standarden är god men inte mer. På
nedervåningen finns också den inre matsalen där man äter vid dåligt väder. Där finns
också en mycket vacker eldstad som används då och då. Normalt sett så äter man
annars ute på gräsmattan vid långbord. På övervåningen finns två rum som används
av barnen. Även där finns ett samlingsrum med eldstad. De rummen har också 6-8
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barn i varje rum. På bottenplanet finns också köket och en glasveranda som vetter
mot sjön. I källaren som är nyrenoverad finns två WC samt bastu och två duschar.
Där finns också tvättmaskin. På övervåningen finns ytterligare en WC samt en dusch
på vinden för ledarna.

Rånö seglarläger sett från sjön
Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet, brandövningar/
släckare samt bryggor, strandbotten (badplats)
Gården har med anledning av sin inriktning mot segling noggrant utarbetade rutiner
för att säkerställa bad och sjösäkerheten. Rutinerna finns dokumenterade i pärmform.
Varje kolloperiod inleds för barnen med ett kombinerat vält och simprov ca 70 – 100
meter med kläderna på. Flytväst används alltid. Vid segling finns alltid följebåt, oftast
en sk. RIB som möjliggör snabb hämtning och upptagning ur vattnet. Målsättningen
är max tre minuter för den nödställde i vattnet innan hjälp finns på plats. Ibland
används två följebåtar. Man använder COM radio mellan båtarna och till land.
Optimistjollar samt tvåkronan är de båttyper som används men det finns även två
större båtar för övernattnings hajkar. Tvåkronan är en erkänt bra jolle för skolsegling,
osänkbar och klarar en besättning på tre personer (barn). Akterspegeln är nedskuren
- det gör det lätt att ta sig ombord om man hamnat i plurret. Den är också
självlänsande/dubbelskrov. Brandövning har man första dagen på varje period.
Brandsläckare/utrymningsvägar/skyltning och brandlarm fanns och fungerade/ var ej
blockerat. Specialglas vid utrymningstrapporna fanns för att minimera risk för
glasskador vid ev. rökgasexplosion vid utrymning. Man anlitar ett brandskyddsföretag
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för det systematiska brandskyddsarbetet. Södertörns räddningskår inspekterar varje
år anläggningarna. Koll av badplatsen och bryggor görs varje år av entreprenören
själv. Det som fanns att anmärka på från förra året dvs. att delar av bryggan var
rutten var nu åtgärdat. Bad sker ibland vid bryggan ibland vid en sandstrand dit man
antingen kan promenera eller segla vilket sker. Denna strand är långgrund och går ej
att dyka vid. Det finns utarbetade rutiner i pärmform för att larma och meddela
föräldrar vid olyckor sjukdom. Möjlighet att landa ambulanshelikopter direkt på
gårdsplanen finns. Fästingar förekommer, personal och barn har rutiner för daglig koll
av detta. Tre incidenter hade inträffat hittills i sommar, en barn hade fått en bom i
huvudet där såret måste sys. En helikopterhämtning av ett ”gästbarn” som fått
kramper och en halkning i köket som medförde att ett öra måste sys på en av
kollograbbarna. Ovanligt mycket enligt föreståndaren. De säkerhetsrutiner som finns
hade denna sommar fått användas på riktigt.

Utsikt mot fjärden
Måltider
(frukost, lunch och middag, mellanmål) äts vid tjänligt/bra väder ute på gräsmattan
vid långbord. Man har en kock anställd sedan 8 år som lagar alla måltider på plats.
Han är från början konditor men har arbetat länge som kock i skola (Nynäshamns
kommun). Under den sista perioden då inspektionen gjordes arbetade även två
andra i köket. Möjlighet till specialkost/vegetarisk kost finns. Barnen har schemalagd
kökstjänst och hjälper då till med framförallt dukning och diskning/undanplockning.
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Möjlighet fanns att plocka det man själv tyckte om på tallriken vilket underlättar för
vegetarianer.
Aktivitet
Vid inspektionstillfället förekom ingen speciell aktivitet, man packade inför en hajk
med övernattning som skulle ske på eftermiddagen.
Barnupplevelser
Jag träffade fem barn (tjejer) som var mellan 13-15 år gamla, de hade det bra och
trivdes med ledarna, rummen (sängarna var bra) och aktiviteterna. Maten lovordades
speciellt. Brandövning hade genomförts första dagen och de hade fått information om
säkerhetsregler och rutiner och regler på kollot. De tyckte dock att det var lite högt att
hoppa från det fönster som tjänar som utrymningsväg. Det är nästan 2 meter ner.
Påtalat detta för föreståndaren som skulle försöka ordna en stege även om
nuvarande utrymningsväg är godkänd.

Personalens kompetens
Seglingen är ju det centrala på Rånö och det märks på hur rekryteringen av personal
sker. I princip anställs bara de som själva varit barn på gården och sedan arbetat
som praktikanter minst två år. På detta sätt säkerställs seglingskunnandet och
mycket av rutiner på gården finns ”naturligt” hos personalen. Det märks att
personalen är hemtama på gården och kan segling. Mycket av traditioner på kollot
kan på detta sätt också naturligt leva kvar. Nyanställd personal utbildas 2 helger
varav en helg på våren och en på hösten samt 2 dagar före kollostart. Personalen
informeras både muntligt och skriftligt om säkerhetsföreskrifter och rutiner. Åtta av
ledarna var mellan 20-25, endast en var över 25 år.
Pedagogisk trygghet
Formell pedagogiskutbildning saknas hos de flesta av personalen. Endast en har
detta. Föreståndaren är i grunden lärare men arbetar ej som lärare längre. Jag tycker
inte att detta är en allvarlig brist genom att rekryteringen av personal sker som den
gör. Se ovan. Man bedriver ett aktivt arbete för att upptäcka mobbing och andra
oönskade beteenden och processer. Man sover alla under samma tak och vistas
bokstavligt ”i samma båt” vilket gör det svårt att komma undan med dåligt beteende.
Vid barnintervjuerna framkom inte att det finns ”dåliga traditioner” såsom nollning
eller liknande vilket i enstaka fall kan förekomma på traditionsfyllda institutioner. Man
busar med varandra och framförallt med ledarna som på alla kollon.
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Observationer från informationsmötet
Deltog ej.
Egna reflexioner
Rånö Seglarläger är ett kollo som vilar tryggt på sedan många år utarbetade rutiner
och traditioner samt den strikta rekryteringen av personal som gått den långa vägen
från kollobarn till praktikant och slutligen anställd. Föreståndaren/ägaren började själv
som kollobarn för 39 år sedan och kunde till slut inte slita sig från somrarna på Rånö
och utsikten över fjärden utan tog över som entreprenör. Vartannat år görs en enkät
bland barnen på en femgradig skala där 1 är sämst och 5 bäst. I år 2010 har dock
ingen enkät gjorts, görs vartannat år. På väsentliga frågor såsom om
sammanfattande betyg för kollot gavs år 2005 resultatet 4,86 och i år 2009 4,96. På
frågor om maten svarade barnen år 2005 4,94 år 2009 4,89. Personalen fick 2005
4,75 i betyg och i år 2009 4,89. Fantastiska siffror. Och säkerligen välförtjänt då Rånö
seglarkollo är ett mycket välskött och bra kollo. Kollot passar även till den som inte är
seglingskunnig från början, av de kollobarn jag pratade med hade endast en
seglingserfarenhet men jag tror att ett seglingsintresse måste finnas då så stor del av
aktiviteterna är inriktade mot just seglingen även om andra aktiviteter såsom fotboll
förekommer. Sammanfattningsvis kan jag bara konstatera att Rånö seglarläger är ett
mycket bra kollo som ger de barn som vistas där en härlig sommar i en fantastisk
natur och en god grund för att klara sjöliv och segling.
Erik Odenlid
Skärholmens stadsdelsförvaltning

Skärholmen

2010-08-20
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Inspektionsrapport sommaren 2010
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Inspektion av kollogård
Kollogård: Björkbacken
Entreprenör:Stiftelsen
Profil: Musik
Barnens Dag
Inspektionen genomfördes den 2010-06-18
Skärholmens sdf

Utemiljön-innemiljön (standard)
Var kollot är beläget?
Björkbacken är beläget på Barnens Ö, Väddö ca 11 mil från Stockholm förbi
Norrtälje. Gården ligger i ett område med flera gårdar runt omkring. Till Björkbacken
ingår 2st externa byggnader vilka fungerade som allrum och musikstudio. För att
bada går man ca15-20 minuter till Assö, en allmän badvik där man brukar bada.
Utemiljön är blandad grusplan och gräsyta.
Rum?
Dusch, toalett mm är av mindre god standard och ganska slitna, men helt
funktionsdugliga samt lättillgängliga. Det finns duschrum för tjejer med 1toalett och 2
duschar, och för killarna finns ett duschrum med 1 toalett och 1 dusch. 1 personal
toalett med dusch samt 3 övriga toaletter. Gården har 12 sovrum fördelat på
markplan och övervåning. 2-4(5) barn bor i varje rum.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Kommentera säkerhetsrutiner mm!
Det finns goda rutiner och policydokument när det gäller säkerhetsfrågor. Stiftelsen
har gemensamt utarbetade rutiner kring säkerhet, mobbing, kränkande behandling
osv. vilket är gemensamt för alla Stiftelsens kollogårdar. Personalen har innan
sommaren en helg tillsammans där man går igenom alla rutiner och policy om detta.
Innan kollot startar upp för sommaren har föreståndaren åter igen en genomgång
med den personal som ska arbeta på gården. Personalen går igenom dessutom före
varje period alla brandvarnare, utrymningsvägar, osv. Första dagen på kollot i varje
period har man brandövning, simkunnighetsprov på 200m, talar om tydliga regler,
dagliga rutiner tillsammans med barnen. Brandstege finns från övre våning i
byggnaden samt tydliga skyltar för utrymningsvägar. Huset har flera utgångar i
markplan.
På Assö badplats vet man inte om den är strandbottengenomsökt men troligtvis är
den det då badet är allmän badplats i kommunen. Ej simkunniga barn får vistas vid
avgränsat område på badplatsen under övervakning av personal.
Under vistelser på vatten (kanot) används flytvästar och personalen är alltid med.

Måltid
Kommentera måltiderna mm!
Frukost, lunch, middag och mellanmål äter man ute i den mån vädret tillåter. Man
sitter vid långbord på bänkar under bar himmel. Varierad kost och specialkost
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serveras om så behövs. Egen kock som lagade maten, och den var riktigt god.
Personalen har egenkontroll av miljö, kök.

Aktivitet
Kommentera aktivitet mm!
Eftersom detta är ett Musikkollo i 14dagar och de barn 13-16år som är där är
musikintresserade så blir det mycket musik. Andra aktiviteter är bad, lekar, hajk,
kanotpaddling, fotboll, disco m.m.

Barnupplevelser.
Barnens ålder är mellan 13-16 år. De barn som jag talade med (ca 4-6st ) trivdes väldigt bra
på kollot. Några barn berättade att de hade träffats på kollot tidigare år och varit nu flera år
efter varandra på Björkbacken Musik. De kom ifrån olika stadsdelar och hade blivit kompisar
så de umgicks även under övriga året. De upplever kollo som ett jätteskönt avbräck och där
man kan få ”jamma” skapa musik och texter. Kompisar som delar samma intresse. Många
barn hade mig sig egna gitarrer.

Personalens kompetens
Alla i personalen(kvinnor och män) som arbetade på kollot hade utbildning antingen
som musikpedagoger, musiker eller fritidsledare. Personalen utstrålade ett lugn och
stabilitet. Ansvarig för gården har varit föreståndare i 5år samt biträdande
föreståndare och före det ledare i flera år. Föreståndaren var utbildad i NVC,
konflikthantering .

Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Kommentera bl a hur man arbetar med mobbing och kränkande särbehandling.
Stiftelsen barnens dag har riktlinjer, policy och en handbok ”Att arbeta på kollo”.
Handboken får varje personal vid anställning att läsa. Det ordnas en hel
introduktionshelg för alla anställda som ska jobba på Stiftelsens Kollogårdar och då
går man igenom alla riktlinjer och policy med personalen. Sedan har föreståndaren
på det kollot personalen ska arbeta ytterligare en genomgång för personalen på just
det kollot. Mobbning och kränkande behandling tar man tag i på en gång och
försöker lösa ifall det skulle förekomma.
En ledare sover i samma hus som barnen samt en personal finns i bakjour.

Observationer från informationsmötet
Deltog ej.
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Egna reflexioner
Personalen utstrålade trygghet och en avslappnad stämning upplevdes på plats.
Ungdomarna sa att de trivdes bra. Det småspelades lite varstans på gården en del satt och
skrev egna texter och musik andra pratade, spelade kort. Allmänt upplevdes en lugn och
trivsam stämning på gården. Under måltiden deltog barnen med att duka fram och duka av.
Måltiden åt vi inomhus men jag anser att matsalen är i minsta laget när alla äter samtidigt
(36st).

Sidan 10 av 52

Entreprenör/kollo
Inspektion av kollogård
Entreprenör: Stiftelsen Barnens
dag

Namn på kollot
Kollogård: Granbo
Profil: teater
Inspektionen genomfördes den 20/7 2010 Siv
Hörnberg och Lotta Forssman, HägerstenLiljeholmens sdf

 Utemiljön-innemiljön (standard)
Granbo ligger vackert beläget på Barnens ö, med närhet till vatten och med stora ytor
ute. Rummen är av god standard och en trivsam ordning gäller. 6-8 ungdomar sover i
samma rum med våningssängar och egen garderob. De gemensamma utrymmena
är av god standard. Vattentoaletter och duschrum är av god standard.

 Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Varje ny period inleds med brandövning, för både ledare och ungdomar.
Brandsläckare finns och skyltade utrymningsvägar. Både muntligt och skriftligt
brandskyddsarbete finns och genomförs. Brandsläckare kontrolleras dagligen. Rum
på övervåningen har alla tillgång till brandtrappa.
Ledare är alltid med vid bad. Tydliga väl kända rutiner finns för bad.
Ledare har aktuell utbildning i första hjälpen och barnsäkerhet. De som saknar aktuell
utbildning får genomgå sådan under våren.
Skriftlig handlingsplan kring mobbning och kränkande särbehandling finns och är
känd av alla ledare. Alkohol- och tobaksförbud råder för både ledare och ungdomar
och fungerar utan problem.
Dokumenterade rutiner finns för sjukdom och olycksfall. För de ungdomar som av
olika skäl tar medicin finns särskild pärm där allt dokumenteras och
dubbelkontrolleras. Vid olycksfall finns skrivna rutiner; först rädda/ta hand om
ungdomen, larma och meddela stiftelsen och föräldrar.
Vid de dagliga möten som ledarna har går man alltid igenom särskilda händelser. Vid
det dagliga skiftbytet, i samband med lunchen, går man igenom”läget”. Skriftlig
daterad dokumentation sker.
Alla tillbud/avvikelser dokumenteras och rapporteras skriftligt till stiftelsen.

 Måltid
Matsalen ligger i separat byggnad i samma hus som köket och de är av god
standard. Kocken följer rutiner för egenkontroll. Ungdomarna kan äta utomhus om de
så vill. Specialkost och vegetarisk kost finns i förkommande fall. Varje dag hjälper 2
köksnissar till i köket och matsalen, dock inte i den direkta matlagningen.
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 Aktivitet
Den ledare som har sovande jour gör frukost och väcker ungdomarna. Frukost
serveras mellan 9.00–10.00. Morgonsamling med ungdomarna sker 10.00, då
dagsprogrammet gås igenom. Förmiddagen ägnas åt repetition av
teaterföreställningen. 12.00 städar alla sina rum.
Vid ett tillfälle under perioden deltar varje ungdom för städning av ett gemensamt
utrymme. Lunch 13.00. Då sker också skiftbyte och rapportering ledarna emellan.
Gemensam aktivitet 14.45, exempelvis någon lek eller annan uppsamlande aktivitet.
17.30 är det middag. Ledarna har ett snabbmöte i ca 20 minuter.
18.45 startar kvällsrepetitionerna och håller på till ca 21.00. Sedan är det kvällsfika
och därefter kvällssamling i mysrummet. Ungdomarna ska vara på sina rum senast
22.30 och 23.00 ska det vara släckt och tyst.

 Barnupplevelser
Ungdomarna är 14 dagar på kollot. De är i åldern 13-16 år, mest flickor. Max 35
ungdomar per period. Totalt finns det 4 perioder under denna sommar. Det är vanligt
att ungdomarna återkommer flera år i rad.
Första dagen på kollot går man igenom alla rutiner, trivselregler och
säkerhetsföreskrifter, inklusive brandövning. Mobiler tas om hand. En ”mobildag”
finns under perioden.

 Personalens kompetens
Totalt finns 9 ledare per period. De flesta är över 25 år och alla har erfarenhet av
ungdomar och teater, musik eller dans. Föreståndaren sätter ihop personalgruppen.
Många kommer igen varje år. Föreståndaren har arbetat på detta kollo i många år,
han har 15 års erfarenhet som kolloledare. En kock finns och som följer egenkontroll
för kök.
Eftersom verksamheten bygger på en teaterföreställning söker man personer som
kompletterar varandra. Nya ledare introduceras på plats. Ledarna arbetar allt från en
period till alla fyra.
Stiftelsen har under våren utbildningsdagar för föreståndare och biträdande. Några
dagar innan kollostart har alla ledare 4-5 introduktionsdagar med planering,
genomgång av rutiner, möten, praktiskt arbete osv.
Stiftelsen erbjuder också kurser i första hjälpen och olycksfall för ledare som inte har
aktuell utbildning.
Schema, checklista, dagsschema och ansvarsområden finns dokumenterat och
anslaget.

 Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Det finns tydliga nedskrivna regler för trivsel och gruppsamvaro. Handlingsplaner
finns. Ledarna är hela tiden observanta på oönskat beteende. Samtal, varning och
hemgång är de olika stegen, men behöver sällan tillämpas fullt ut.
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Sovande jour finns alltid i barnhuset. Ledarna har möten varje dag kring barnfrågor.
Dokumentation sker med datum angivet. Vid behov kan de rådfråga socialtjänsten
anonymt.

 Övriga synpunkter
Genomgående ett mycket gott intryck. En känsla av trygghet, lugn, omsorg och
struktur. De ledare vi träffade var engagerade, positiva och seriösa. Ungdomarna
vittnade om trivsel och trygghet – kanonbra ledare och god mat – var vanliga
omdömen.
För övrigt skulle man önska att byggnaderna underhölls på ett mera kontinuerligt sätt.
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Inspektionsrapport sommaren 2010
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Inspektion av kollogård
Kollogård: Granliden…………….
Entreprenör:
Profil:Traditionellt …………………
STBD………….
Inspektionen genomfördes den 11/8-2010
Bromma sdf

Utemiljön-innemiljön (standard)
Granliden är beläget på Barnens Ö. Den har kök med 2 st kockar som lagar maten
från början, matsal och 5 gemensamma utrymmen för olika aktiviteter .Barnen bor i 2
hus med 4 barnrum i det ena och 5 barnrum i det andra som rymmer 3-5 barn.
Personalen bor på övervåningarna i huset.
Det finns även några fristående hus där man kan pyssla, spela pingis och basta. I
sovhusen finns 8 toaletter + 8 duschar . Allt har relativt god standard men måste
inom en snar framtid rustas upp rejält. Idyllisk utemiljö och en liten promenad till egen
badvik.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Väl genomarbetade rutiner. Brandövning med barnen första dagen. Simprov första
dagen. Stiftelsen har noggranna regler och anvisningar för hur man ska handla vid
olyckor. Personalen genomför simulerade händelser innan säsongen börjar.
Brandsläckare finns + brandfilt. Utrymningsvägarna är utmärkta.
Botten utanför bryggan kollas vid säsongstart.
Tydliga säkerhetsrutiner vid bad och vattenaktiviteter med båtar.

Måltid
Matsal med relativt god standard men behöver inom en snar framtid rustas upp.
Specialkost och vegetariskt alternativ finns. Barnen är delaktiga i matlagning, dukning
och avplockning .

Aktivitet
Traditionella kolloaktiviteter. Kollopersonalen verkade väldigt engagerade och hittade
på olika skådespel som fick med barnen på ett medryckande sätt.

Barnupplevelser
Barnen verkade trivas förträffligt och det kändes väldigt harmoniskt.

Personalens kompetens
Föreståndaren har en lång erfarenhet från att jobba med barn, har en socionom
utbildning och alla de övriga har någon form av pedagogisk utbildning. De flesta har
arbetat många år på kollo tidigare och många har egna erfarenheter som kollobarn
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Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Stiftelsen har, sedan länge, utarbetade rutiner vid mobbing men det här är något man
arbetar med hela tiden och som kan sägas vara en naturlig del av verksamheten.

Observationer från informationsmötet
Inget deltagande

Egna reflexioner
Det kändes som ett mycket lugnt och tryggt kollo där ledarna var mycket engagerade
och verkade trivas med varandra och barnen. Barnen verkade trygga och glada.
Men husen och möblerna börjar bli rejält slitna och skulle behöva en rejäl renovering
inom en snar framtid.
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Granvik
Kollot var stängt inspektionsveckan på grund av för få anmälda barn.
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Entreprenör/kollo
Inspektion av kollogård
Entreprenör Stiftelsen Barnens
dag

Namn på kollot
Kollogård: Granö Gård
Profil: Musik teater film
Inspektionen genomfördes den 20/7 2010
Hägersten-Liljeholmens sdf Lotta
Forssman/Siv Hörnberg

 Utemiljön-innemiljön (standard)
Granö Gård ligger vackert belägen på Barnens ö, men närhet till vatten och med
stora ytor ute. Rummen är av god standard och en trivsam ordning gäller. 4-8 barn
mellan 9-13 år sover i samma rum med våningsängar och en egen garderob till varje
barn. De gemensamma utrymmena och vattentoaletterna med duschrum fungerar
väl, men skulle behöva målas och renoveras. Kollogården används även för
uthyrning till klassresor och slitaget är naturligtvis påtagligt.

 Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Varje ny period inled med en brandövning för både ledare och ungdomar.
Brandsläckare finns med skyltade utrymningsvägar. Både muntligt och skriftligt
brandskyddsarbete finns och genomförs. Brandsläckare kontrolleras dagligen.
Rummen på övervåningen har alla tillgång till brandtrappa.
Ledare är alltid med vid bad och tydliga regler finns för vattenaktiviteter.
Ledare har aktuell utbildning i första hjälpen och barnsäkerhet.. De som saknar
aktuell utbildning får genomgå sådan under våren.
Skriftlig handlingsplan kring mobbning och kränkande särbehandling finns och är
känd av alla ledare. Alkohol - och tobaksförbud råder för både ledare och barnen och
fungerar utan problem.
Dokumenterade rutiner finns vid sjukdom och olycksfall. (vid sjukdom isolera den
som är sjuk 1.2.3 mm) För de ungdomar som tar medicin finns en särskild pärm där
allt dokumenteras och all medicin finns inlåst. Vid olycksfall finns nedskrivna rutiner;
först rädda/ta han om ungdomen, larma och meddela stiftelsen och föräldrar.
Vid de dagliga mötena för ledarna går man igenom särskilda händelser. Vid det
dagliga skiftbytet , i samband med lunchen , går man igenom ”läget”. Skriftlig daterad
dokumentation sker.
Alla tillbud dokumenteras och rapporteras till stiftelsen.
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 Måltid
Matsalen är av normal ”kollostandard”. Kocken följer rutiner för egenkontroll.
Specialkost och vegetarisk kost i förekommande fall. Barnen hjälper till vid maten.

 Aktivitet
Frukost serveras mellan 9.00-10.00. Morgonsamling vid 10.00. Under fm repeterar
barnen en föreställning (finns på DVD, skickas med som bilaga) På eftermiddagen
väljer de att fiska, baka etc. Ledarna har möte under em och planerar kvällens
aktiviteter.

 Barnupplevelser
Barnen är på kollot i 14 dagar. De är i åldern 9-13 åroch är som mest 40 barn till
antalet.Det är vanligt att barnen återvänder till kollot. Fösta dagen går ledarna
igenom alla rutiner med barnen och den dagen är helt uppstyrd av ledarna. Sista
dagen på perioden är det middag och teaterföreställningen spelas upp. Sista dagen
städas allt av och barnen åker hem.

 Personalens kompetens
Totalt finns 9 ledare. Personalen delar på köksuppgifterna. 1 ledare är under 25 år
men de övriga 8 är över 25 år. Alla ledarna har pedagogisk erfarenhet och erfarenhet
av kollots inriktning. Kollot har Barnens dag som huvudman och all personal omfattas
av den utbildning som erbjuds därifrån avseende tex säkerhet, brand bad mm..
Dessutom samlar ansvarig för kollot alla personal till minst två arbetsdagar innan
verksamheten börjar då man går igenom regler, rutiner och förhållningssätt som ska
gälla på Granö Gård.
Schema, checklista, dagschema och ansvarsområden finns tydligt dokumenterat och
anslaget.

 Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Det finns tydliga regler nedskrivna för trivsel och gruppsamvaro. Handlingsplaner
finns. Ledarna är hela tiden observanta på oönskat beteende mellan barnen..
Samtal, varning och i sista hand memgång är de olika stegen, men hemgång
behöver mycket ällan tillämpas.
Sovande jour finns alltid i barnhuset.
Dokumentation sker med datum angivet. Socialtjänsten kan även kontaktas.

 Övriga synpunkter
Genomgående ger Granö Gård ett gott intryck. Barnen uttryckte också att de trivdes
och verkade vara fullt sysselsatta med olika aktiviteter. Ledarna gav ett seriöst
intryck. Däremot är kollogården sliten och behöver underhållas bättre.
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Inspektionsrapport sommaren 2010
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Inspektion av kollogård
Kollogård: Lindängen
Entreprenör: Stiftelsen
Profil:Traditionellt
Barnens Dag
Inspektionen genomfördes den 23/7-2010
Bromma sdf

Utemiljön-innemiljön (standard)
Lindängen är beläget på Barnens Ö. Den har gemensam kök, matsal och stora
samlingssalar med Starrbäcken och personalen arbetar också växelvis på de båda
kollona. Barnen bor i 1 hus med 4 barnrum i varje som rymmer 3-5 barn. Personalen
bor på övervåningarna i huset.
Det finns även några fristående hus där man kan pyssla, spela pingis och basta. I
sovhuset finns 2 toaletter + en dusch. Allt har god standard. Idyllisk utemiljö och en
liten promenad till egen badvik.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Väl genomarbetade rutiner. Brandövning med barnen första dagen. Simprov första
dagen. Stiftelsen har noggranna regler och anvisningar för hur man ska handla vid
olyckor. Personalen genomför simulerade händelser innan säsongen börjar.
Brandsläckare finns + brandfilt. Utrymningsvägarna är utmärkta.
Botten utanför bryggan kollas vid säsongstart.
Tydliga säkerhetsrutiner vid bad och vattenaktiviteter med båtar.

Måltid
Stor matsal med utmärkt standard. Specialkost och vegetariskt alternativ finns.
Barnen är delaktiga i matlagning, dukning och avplockning mm och presenterar
maten för sina kamrater.

Aktivitet
Traditionella kolloaktiviteter. Kollopersonalen verkade väldigt engagerade och hittade
på olika skådespel som fick med barnen på ett medryckande sätt.

Barnupplevelser
Barnen verkade trivas förträffligt och det kändes väldigt harmoniskt. Barnen frågade
mig vad jag gjorde där och jag svarade att jag skulle kolla om dom hade det bra. Fick
då till svar ”det har vi ju” och så gick dom.

Personalens kompetens
Föreståndaren har en lång erfarenhet från att jobba med barn, har en pedagogisk
utbildning genom scoutrörelsen och alla de övriga har någon form av pedagogisk
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utbildning. De flesta har arbetat många år på kollo tidigare och många har egna
erfarenheter som kollobarn

Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Stiftelsen har, sedan länge, utarbetade rutiner vid mobbing men det här är något man
arbetar med hela tiden och som kan sägas vara en naturlig del av verksamheten.

Observationer från informationsmötet

Egna reflexioner
Det kändes som ett mycket lugnt och tryggt kollo där ledarna var mycket engagerade
och verkade trivas med varandra och barnen.
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Solgården
Inspektion gjord av Enskede Årsta Vantör sdf
Entreprenör/kollo
Inspektion av kollogård
Entreprenör:
Stiftelsen Barnens Dag

Namn på kollo
Kollogård: Solgården
Profil: Traditionellt kollo
Inspektionen genomfördes den 9 juli 2010

Utemiljön-innemiljön (standard)
Kollot Solgården ligger på Barnens Ö och har 6 st gemensamma rum. Rummen är
rymliga,och standarden är inte så hög. Det bor mellan 7-10 barn i varje rum.,
Det finns 3 vattenwc som ligger i en egen bygnad en bit från bostadshuset. 4 duschar som
ligger i en egen byggnad en bit från bostadshuset. Dom håller god standard.
Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad och sjösäkerhet, brandövningar/Släckare
samt bryggor, strandbotten vid badplats).
Brandövning genomförs den första dagen varje period. Det finns brandsläckare och
brandtrappa där sådan behövs, samt skyltade utrymningsvägar. Vi såg ingen utrymningsväg
blockerad. Barnrummen ligger på första våningen. Det systematiska brandskyddet arbetar de
med både skriftligt och muntligt. Kontroll av brandsläckare görs varje dag. Botten vid
bryggan är inspekterad. Det finns säkerhetsrutiner och riktlinjer som Stiftelsen Barnen Dag
har utarbetat.
Det finns en badvakt och en ledare för 8 barn vid bad. Simprov genomförs första dagen,
barnen som inte kan simma måste ha flytväst vid vatten och alla ska ha flytväst på bryggan.
Kollot har strandtomt, där det finns livboj och livbåt. Vid hajk åker 3 st ledare med. Rutiner
vid olyckor och sjukdom finns.
Barnen blir muntligt informerade om säkerhetsföreskrifter och ordningsregler.
Måltid
Matsalen är tillräckligt stor för barngruppen och vid fint väder äter de utomhus. Specialkost
finns. En gång/period hjälper varje barn till med handräckning i köket och städ.

Aktivitet
När vi var där så blev barnen uppdelade i olika grupper och hade rollspel om CSI mysterium.
Barnupplevelser
Alla trivdes bra och ville komma tillbaka.
Personalens kompetens
Föreståndaren Frida är idrottsutbildad och arbetar sitt tredje år som föreståndare. Det finns
10 ledare och en kock som ingår i arbetet med barnen plus en resurs. Ingen praktikant. En
ledare är mellan 20-25 år, övriga är över 25 år. Alla har pedagogisk kompetens. Det finns
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tydliga scheman för personalen uppsatta. Personalen är informerad om säkerhetsföreskrifter
och rutiner. Rutiner finns för nyanställd personal, förmöten. Personalen har en förarbetshelg
och ett faddersystem Stiftelsens ”lilla rosa”. Mottot är Gemenskap, Trygghet, Vuxna
förebilder, Självkänsla och Roligt .
Kontroll i registerutdrag om brott görs på varje personal. Alla blanketter förvaras hos
stiftelsen. Samtliga personal är informerad om alkohol och tobaksförbud.

Pedagogisk trygghet
Nattjouren sover i samma hus som barnen. Det är väckning kl. 08.30 och kl.23.00 ska det vara
tyst. Dom jobbar efter en handlingsplan vad gäller mobbing/kränkande särbehandling.
Observationer från informationsmötet
Finns ingen inspektörsrapport
Övriga synpunkter
Vi hade väldigt fint väder under inspektionen. Inget barn har åkt hem under denna period.
En sammanfattning:
Gården och personalen gav ett gott intryck. Barnen trivdes bra. En skön stämning och högt i
tak.
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Inspektion gjord av Enskede Årsta Vantör sdf
Entreprenör/kollo
Inspektion av kollogård
Entreprenör:
Stiftelsen Barnens Dag

Namn på kollo
Kollogård: Solvik
Profil: Traditionellt kollo
Inspektionen genomfördes den 30 juni 2009

Utemiljön-innemiljön (standard)
Kollot Solvik ligger på Barnens Ö och har 5 st gemensamma rum. Rummen är rymliga,och
standarden är god. Det bor mellan 4-6 barn i varje rum.,
Det finns 4 vattenwc som är nybyggda och 6 duschar som ligger i en egen byggnad en bit från
bostadshuset. Dom håller god standard. Solvik har Roslagens vackraste bastuutsikt
Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad och sjösäkerhet, brandövningar/Släckare
samt bryggor, strandbotten vid badplats).
Brandövning genomförs den första dagen varje period. Det finns brandsläckare och
brandtrappa där sådan behövs, samt skyltade utrymningsvägar. Vi såg ingen utrymningsväg
blockerad. Barnrummen ligger på första våningen. Det systematiska brandskyddet arbetar de
med både skriftligt och muntligt. Kontroll av brandsläckare görs varje dag. Personalen har
haft en dykare som kontollerat botten vid bryggan. Det finns säkerhetsrutiner och riktlinjer
som Stiftelsen Barnen Dag har utarbetat.
Det finns en badvakt och en ledare för 8 barn vid bad. Simprov genomförs första dagen,
barnen som inte kan simma måste ha flytväst vid vatten och alla ska ha flytväst på bryggan.
Kollot har strandtomt, där det finns livboj och livbåt. Vid hajk åker 3 st ledare med. Rutiner
vid olyckor och sjukdom finns.
Barnen blir muntligt informerade om säkerhetsföreskrifter och ordningsregler.
Måltid
Matsalen är tillräckligt stor för barngruppen och vid fint väder äter de utomhus. Specialkost
finns. En gång/period hjälper varje barn till med handräckning i köket och städ.
Aktivitet
När vi var där så var barnen på utflykt, så tyvärr träffade vi inga barn.
Barnupplevelser
Se ovan
Personalens kompetens
Föreståndaren Anna är socionom, simlärare inkl livräddning. och arbetat som föreståndare i 5
år och biträdande 3år. Det finns 8 ledare en föreståndare inkl kock som ingår i arbetet med
barnen. Ingen praktikant Fyra ledare är mellan 20-25 år, övriga är över 25 år. Alla har allmän
pedagogisk kompetens. Det finns tydliga scheman för personalen uppsatta. Personalen är
informerad om säkerhetsföreskrifter och rutiner. Rutiner finns för nyanställd personal,
förmöten. Personalen har en förarbetshelg och ett faddersystem Stiftelsens ”lilla röda”. Mottot
är Gemenskap, Trygghet, Vuxna förebilder, Självkänsla och Roligt .
Kontroll i registerutdrag om brott görs på varje personal. Alla blanketter förvaras hos
stiftelsen. Samtliga personal är informerad om alkohol och tobaksförbud.
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Pedagogisk trygghet
Nattjouren sover i samma hus som barnen. Det är väckning kl. 08.30 och kl.23.00 ska det vara
tyst. Dom jobbar efter en handlingsplan vad gäller mobbing/kränkande särbehandling.
Observationer från informationsmötet
Övriga synpunkter
Vi hade väldigt fint väder under inspektionen.
Inget barn har åkt hem tidigare under denna period, men 3 st barn uteblev vid utfärd.
En sammanfattning:
Tyvärr var barnen inte där, men gården och föreståndaren gav ett gott intryck.
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Inspektion gjord av Enskede Årsta Vantör sdf
Entreprenör/kollo
Inspektion av kollogård
Entreprenör:
Stiftelsen Barnens Dag

Namn på kollo
Kollogård: Starrbäcken
Profil: Traditionellt kollo
Inspektionen genomfördes den 1 juli 2009

Utemiljön-innemiljön (standard)
Kollot Starrbäcken ligger på Barnens Ö och har 8 st gemensamma rum. Rummen är
rymliga,och standarden är god. Det bor mellan 3-5 barn i varje rum.,
Det finns 7 vattentoaletter och 4 duschar varav 2 som ligger vid badet. De håller god standard.
Mobilförbud på kollot.
Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad och sjösäkerhet, brandövningar/Släckare
samt bryggor, strandbotten vid badplats).
Brandövning genomförs den första dagen varje period. Personalen har också genomgått en
brandövning innan kollostart. Det finns brandsläckare och brandtrappa där sådan behövs, samt
skyltade utrymningsvägar. Vi såg ingen utrymningsväg blockerad. Barnrummen ligger på
första våningen. Det systematiska brandskyddet arbetar de med både skriftligt och muntligt.
Kontroll av brandsläckare görs varje dag. Det är dykförbud från bryggan eftersom den är
flyttad 1,5 m och ingen genomgång av bottenområdet är gjord. Det finns säkerhetsrutiner och
riktlinjer som Stiftelsen Barnen Dag har utarbetat.
Det finns en badvakt och en ledare. Utanför badlinan måste man kunna simma en längre
sträcka och max sex barn samtidigt. Simprov genomförs första dagen och även flytvästprov
med följebåt.
Kollot har livboj och livbåt och det är ca 400 meter till vattnet. Vid hajk åker tre ledare med.
Rutiner vid olyckor och sjukdom finns.
Barnen blir muntligt informerade om säkerhetsföreskrifter och ordningsregler.
Måltid
Matsalsbyggnaden är relativt nybyggd och väldigt stor och fräsch och den delas med
Lindängen. Specialkost finns. En ”köksbjörn” hjälper till med lättare matlagning.
Aktivitet
Scheman finns uppsatta för aktiviteter. Ungdomarna kan även ge tips på saker dom vill göra.
Barnupplevelser
Ungdomarna vi pratade trivs bra.
Personalens kompetens
Föreståndaren Jacob utbildar sig till gymnasielärare och arbetat som föreståndare i fem år. Det
finns sju ledare en föreståndare. De har ett rullande schema för matlagning tillsammans med
Lindängen. Ingen praktikant. Tre ledare är mellan 20-25 år, övriga är över 25 år. Alla har
allmän pedagogisk kompetens. Det finns tydliga scheman för personalen uppsatta. Personalen
är informerad om säkerhetsföreskrifter och rutiner. Rutiner finns för nyanställd personal,
förmöten. Personalen har tre möten där ansvarsgrupper fördelas och sedan en utbildningshelg
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på kollot. Där pratar man bland annat om mål, visioner och fadderskap. Stiftelsens ”lilla
röda”. Mottot är Gemenskap, Trygghet, Vuxna förebilder, Självkänsla och Roligt .
Kontroll i brottsregistret görs på varje personal. Alla blanketter förvaras hos stiftelsen.
Samtlig personal är informerad om alkohol och tobaksförbud.
Pedagogisk trygghet
Nattjouren sover i samma hus som barnen. Det är väckning kl. 08.30 och kl.22.30 ska det vara
tyst. De jobbar efter en handlingsplan vad gäller mobbing/kränkande särbehandling.
Observationer från informationsmötet
Ingen inspektör deltog
Övriga synpunkter
Vi hade väldigt fint väder under inspektionen.
Inget barn har åkt hem tidigare under denna period.
En sammanfattning:
Ett lugnt och soft tonårskollo. Kan rekommenderas.
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Entreprenör/ kollo
Inspektion av kollogård
Entreprenör:
Stiftelsen Barnens dag

Namn på kollot
Kollogård: Strand och Strandhem
Profil: Traditionellt kollo
Inspektionen genomfördes den 13 juli 2010 Skarpnäck sdf

Utemiljön-innemiljön (standard)
Strand och Strandhem är två kollon som ligger i närheten av varandra och inspektionen gäller
båda eftersom de har samma föreståndare och ligger på Barnens Ö. Kollona har tillsammans 16
barnrum där 4-8 barn sover i varje rum. Rummen är rymliga kanske något trånga på Strand men
av god standard. Gemensamma utrymmen var rymliga och av god standard. Gemensamma
utrymme på Strandhem något trångt men av god standard.
Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet, brandövningar/
släckare samt bryggor, strandbotten (badplats)
Barnen deltar vid brandövning redan första dagen. Simkunnighet kontrolleras första kollodagen,
dock inte obligatorisk. Godkänd simtest innebar bad på djupt vatten. De får muntlig information
om säkerhetsföreskrifter, dagliga rutiner och ordningsregler. Vid vattenaktiviteter finns minst 2
ledare för bad och upp till 4 ledare vid paddling. Vid utflykter och hajk deltar minst 4-5 ledare
varav 2 stycken alltid sover kvar med barnen.
Barnen använder flytvästar i båt och det fanns livbåt/livboj vid badplatsen. Kollot hade 75 meter
till badet.
Det fanns skyltade utrymningsvägar, fungerande brandtrappor och synliga brandsläckare.
Måltid
Matsalen på Strand är rymlig och av god kvalitet. På Strandhem är matsalen trång men med
utmärkt standard. När barn äter i matsalen är det trångt. Många måltider äts utomhus.
Har gemensamt kök med Strand med matlagning samt storbak.
Specialkost och vegetarisk kost fanns för de barn som önskade.
Aktivitet
Aktiviteterna var engagerande och roliga tyckte barnen. Stärkte bland annat barnens samhörighet i
”rumsgrupperna”. Barnen fick i flera fall välja aktivitet utifrån flera val såsom dans, teater,
bollsport och guldjakten som var väldigt populärt.
Barnupplevelser
Barnen deltog vid vardagssysslorna bland annat vid städning. Inspektörerna hade samtal med ca
10 barn i åldern 10-13 år. Alla barnen var jättenöjda och hade en rolig kollovistelse och en del
ville vara kvar längre perioder.
Personalens kompetensManlig föreståndare som var utbildad lärare och hade arbetat på kollo
i mer än fem år och längre. Strand och Strandhem hade tillsammans 9 ledare och 1 husmor/kock
och 3 praktikanter. Åldern på ledarna var fördelat att c:a 40% var mellan 20-25 år och 60%
över 25 år. Dessa har allmän pedagogisk utbildning även specialinriktning som teater,
militär, danspedagog och scoutledare . Tydliga arbetsscheman finns för personalen som
anger hur arbetspassen ser ut. Rutiner finns förnyanställd personal. Varje nyanställd får en
fadder som har längre erfarenhet. Tydliga regler finns för praktikanterna som dessutom har en
handledare som sätter upp individuella mål tillsammans med varje praktikant. Personalen har
träffats mer än två ggr innan kollot startat och då har det varit heldagar. Personalen har
informerats både skriftligt och muntligt om vilka säkerhetsrutiner som råder vid detta kollo och
genomfört praktiska övningar tillsammans. Brandskyddsarbetet finns att tillgå i en personalpärm.
Fastställda rutiner finns också vid sjukdom och olyckor. Handlingsplanen kring mobbning och
kränkande särbehandling ingår som en självklarhet i det dagliga arbetet.
Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
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Dokumenterade jourrutiner finns för natten. Jouren sover i samma hus som barnen.
Observationer från informationsmötet
Inspektörerna deltog inte i informationsmötena.
Egna reflexioner
Bra och trygg miljö på båda kollona. Strukturerade rutiner som finns i en personalpärm. God mat
som tillagades i köket på Strandhem för båda kollogårdarna.
Personalen proffsiga och mycket trevliga.
En översyn av förvaring av barnens mediciner behöver göras. Vi vår inspektion förvarades
medicinerna i plastpåsar med barnens namn på i ett låst utrymme. Vid förvaring på detta sätt är
det lätt att förväxla barnens mediciner.

Sidan 28 av 52

Entreprenör/kollo
Inspektion av kollogård
Entreprenör:
Stiftelsen Barnens dag

Namn på kollot
Kollogård: Stugorna
Profil: Traditionellt
Inspektionen genomfördes den 13 juli 2010
Skarpnäck sdf

Utemiljön - innemiljön (standard)
Stugorna som ligger på Barnens Ö har 8 barnrum som är rymliga av god standard.
3-8 barn sover i samma rum. Det fanns 1 gemensamt utrymme som var rymligt och höll god
standard. I Gammelstugan finns pysselrum, tvätt- och torkrum. 3 toaletter och 2 duschar var
lättillgängliga i varje plan och var av god standard.
Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet, brandövningar/
släckare samt bryggor, strandbotten (badplats).
Badet låg 50 meter från gården. Det finns två ”specialbadvakter” med röda kepsar. Barnen
använde flytvästar på bryggan. Simprov genomförs första kollodagen. Barnen är aldrig ensamma
vid vattnet. När barnen paddlar kanot är alltid följebåt med och personal finns på land. Livbåt och
livboj fanns. Brandsläckare, brandvarnare och skyltade utrymningsvägar fanns som kontrollerades
varje kväll. Brandövning genomfördes med barnen första kollodagen. Vid hajk har man alltid med
mobil och sjukvårdsväska. 4 ledare ansvarade för ca 30 barn vid hajker. Handlingsplan finns vid
sjukdom och olyckor. Alla avvikelser rapporteras till Stiftelsen vid olycka finns akutbil samt
tillgång till helikopter. Uppföljning genomfördes genom telefonkontakt med föräldrarna. Barnen
informeras om säkerhetsföreskrifter, dagliga rutiner och ordningsregler hela första dagen.
Måltid
Matsalen var rymlig och av god standard. Många måltider äts utomhus. Vegetariskt alternativ och
specialkost fanns till dem som behövde det. Storbak av matbröd gjordes varje dag. Barnen åt
tillsammans med barnen från Östergården, maten lagades på Östergården 1 husmor. Barnen var
inte med vid matlagning.
Aktivitet
Inspektören var inte med vid någon aktivitet. Inspektörerna tog sig ett dopp i det ljuvliga vattnet.
Barnupplevelser
Samtalade med ca 10-15 barn i åldrarna 9-13 år. Alla var nöjda och hade haft både sol, bad och
regn. Barnen var delaktiga i skötsel av djuren det var kul med djur, flera barn hade gärna stannat
kvar lite till på sommaren.
Personalens kompetens
Föreståndaren var kvinna och utbildad fritidspedagog och gymnasielärare. 95 % av personalen
hade allmän pedagogisk kompetens. Hon har arbetat på kollo många år och även flera år som
föreståndare. Kollot hade 10 ledare varav 1 resurs. Husmor delade man med Östergården. Man
delade också biträdande föreståndare. Schema fanns för personalen. Någon period då
barngrupperna på de respektive gårdarna (Östergården o Stugorna) inte var fulltaliga slog man
helt samman verksamheterna. Det fanns skriftligt dokumenterade rutiner för nyanställd personal.
Använder handlingsplan vid situationer som mobbing/kränkande särbehandling. Totalförbud mot
alkoholhaltiga drycker samt tobaksförbud. Alla hade varit med i planeringsprocessen. Personalen
hade träffats fler än 2 ggr innan kollostart. All personal har fått information och
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säkerhetsföreskrifter och rutiner både muntligen och skriftligen. Personalen har även haft vissa
övningar.
Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Nattjouren sover i samma hus som barnen. Det fanns dokumenterade jourrutiner för natten.
Vid hemresa deltar minst 2 ur personalen.
Observationer från informationsmötet
Inspektörerna har inte deltagit i informationsmöte.
Övriga synpunkter
Glada positiva ledare och glada trevliga barn som ställde frågor och var nyfikna. Vi fick en
mycket positiv bild av helheten av Stugorna.
En översyn av förvaring av barnens mediciner behöver göras. Se rapport från Strandhem/Strand.

Sidan 30 av 52

Inspektion av Vretarna kollogård den 5 juli 2010

Entreprenör
Stiftelsen Barnens Dag

Profil
Traditionell med inriktning på sport

Inspektörer
Lena Forsell, handläggare förskola
Elin Waltersson, kostkonsulent för förskola
Farsta sdf
Aktuell dag för inspektionen hade alla barn åkt hem och endast en observation av
innemiljön och utemiljön utfördes.

Ute- och innemiljön
Vretarna ligger på Barnens Ö har ett hus där det bor 3-6 barn i varje rum. Rummen
var rymliga och hade god standard, liksom toaletter och duschar.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor, strandbotten vid badplats)
Badet låg ca 100 m från kollot. Livbåt och livboj fanns.

Måltid
Matsalen var av god standard med ett rymligt kök.

Barnupplevelser
Barnen deltog vid vardagsysslorna: städning, dukning etc.

Personalens kompetens
Vet ej.

Pedagogisk trygghet
Handlingsplanen vid mobbing och kränkande särbehandling ingick som en
självklarhet i det dagliga arbetet.
Nattjouren sover i samma hus som barnen och en ytterligare person finns tillgänglig
på telefon. Det fanns dokumenterade jourrutiner för natten.

Observationer från informationsmötet
Inspektören deltog ej.
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Inspektion av Östergårdens kollogård den 5 juli 2010

Entreprenör
Stiftelsen Barnens Dag

Profil
Traditionell med inriktning på mat

Inspektörer
Lena Forsell, handläggare förskola
Elin Waltersson, kostkonsulent för förskola
Farsta sdf

Ute- och innemiljön
Östergården ligger på Barnens Ö har 2 hus där det bor 2-6 barn i varje rum.
Rummen var rymliga och hade god standard, liksom toaletter och duschar. I två hus
där gemensamma aktiviteter med Kollogården Stugorna anordnades fanns vad som
upplevdes som grava mögelskador i taken.
Trapporna upp till verandan, där barnen åt sina måltider, var brant och väldigt vinglig,
anses av inspektörerna vara en risk. Föreståndare påpekade att den hade varit dålig
i flera år men aldrig blivit ordentligt lagad.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor, strandbotten vid badplats)
Barnen deltar vid brandövning första dagen. Synliga brandsläckare, skyltade
utrymningsvägar och fungerande brandtrappor fanns. I personalhuset fanns enbart
ett litet fönster längs med golvet som enda brandväg från övervåningen, fönstret
upplevs som väldigt litet och inte tillräckligt. Vid matlagning i den stora wokgrytan och
på grillen saknades brandfilt eller annan släckningsutrustning. Detta informerades
föreståndaren om.
Badet låg ca 75 m från kollot. Strandbotten har kontrollerats innan kollot öppnade.
Barnen använde flytvästar vid bryggan. Livbåt och livboj fanns. En ledare ansvarade
själv för upptill 10 barn. Simprov genomförs första dagen och likaså information om
säkerhetsföreskrifter, dagliga rutiner och ordningsregler. Rutinerna repeterades även
under kvällen den första dagen.
Handlingsplan fanns vid sjukdom och olyckor. Vid hajk har man alltid med mobil och
sjukvårdsväska och minst 2 ledare följer med.
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Måltid
Matsalen var rymlig men var av mindre god standard. Vegetariskt alternativ och
specialkost fanns för de barn som var av behov av det. Maten tillagades av en
utbildad kock tillsammans med barnen. Köket skulle behöva en ordentlig städning.
Rutiner fanns för temperaturkontroll av kylar, specialkost och förvaring av livsmedel
och inga matrester sparades för senare förtäring av barnen. Det lagades även mat
utomhus på en grill och i en stor wokpanna. Menyn bestämdes av kocken utifrån satt
budget och var anpassad för barn.

Aktivitet
Den här dagen ägnades under förmiddagen åt bad och matlagning.

Barnupplevelser
Barnen deltog vid vardagsysslorna: städning, dukning etc. Schema fanns för
deltagande vid bakning och matlagning samt städ av egna hus. Inspektörerna
samtalade med ca 5 barn i åldrarna 11 – 13 år och alla var mycket nöjda.

Personalens kompetens
Föreståndaren var kvinna och utbildad gymnasielärare, det var hennes andra
sommar som föreståndare. Ledarna var sammanlagt 7 stycken och en kock. Alla
ledare hade pedagogisk kompetens och enbart en under 25 år. Ingen praktikant
fanns på kollot under denna period.
Tydligt arbetsschema fanns och registerutdrag kontrollerades.
Personalen hade träffats fler än 2 ggr innan kollostart. All personal hade fått
information om säkerhetsföreskrifter och rutiner både skriftligt och muntligen.
Fastställda rutiner fanns också vid sjukdom och olyckor och nyanställda fick en
fadder som extra stöd under sin första arbetsperiod.
Endast kocken hade hygienutbildning inte någon av de övrig i personalstyrkan som
också var behjälpliga i arbetet med matlagning tillsammans med barnen.

Pedagogisk trygghet
Handlingsplanen vid mobbing och kränkande särbehandling ingick som en
självklarhet i det dagliga arbetet.
Nattjouren sover i samma hus som barnen och en ytterligare person finns tillgänglig
på telefon. Det fanns dokumenterade jourrutiner för natten.
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Observationer från informationsmötet
Inspektören deltog ej.

Egna reflexioner
De gemensamma utrymmena var ganska slitna och hade kunnat städas bättre.
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Ivarsudde
Ingen inspektion genomfördes.
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Inspektion av kollogård
Entreprenör:………….
Min Omsorg AB

Kollogård: Byle……….
Profil: Traditionellt, ( djur - och fotboll )……………
Inspektionen genomfördes den 28/6 2010
Isak Ivarsson, Östermalms SDF

Utemiljön-innemiljön (standard)
Kollot ligger ca 17 mil från Stockholm vid sjön Tisnaren i norra delen av Östergötland.
Omgivningen är lantlig idyll och närmaste samhälle är Vingåker.
Byggnaderna – 3 st. - har nyligen genomgått yttre renovering och invändig
upprustning.
Husen ligger väl samlade med klart avgränsad inhägnad tomt. Djurens byggnad (ca
75 m från förläggningsbyggnad) med grisar, getter och kaniner.
Huvudbyggnaden (förläggning) tillika sov- och servicefastighet innehåller rymliga
sovsalar, sanitära bekvämligheter (WC), duschar, tvättstuga (m. torktumlare), bastu.
Brandsläckare och utrymningsvägar (brandtrappor) lätt tillgängliga.
Kök- och matsal i separat byggnad. ca.15 m. från huvudbyggnad. Köket funktionellt
vad gäller utrustning. Matsalen – vilken även kan tjäna som samlingslokal/
pysselaktiviteter- rymlig och tillåter ”fri placering” för barnen i samband med måltid.
Även föreståndarens
kontor är inrymt i denna byggnad
En tredje byggnad ca 50 m från huvudbyggnad tjänar som lokal för mer fysiskt
aktiva
verksamheter – t.ex. innebandy/fotboll, dans, o dyl.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Brandövning genomförs första dagen. Säkerhetsrutiner genomgås. Intygande om
simkunnighet från föräldrar. Flytväst används alltid vid båtfärd. En ledare på max. 10
barn vid bad o dyl.
Kommunal badplats nyttjas (underhåll av denna etc. sköts av densamme).
Promenad till badplats sker utefter allmän (trafikerad) landsväg. Viktigt att barnen går
i ett ordentligt samlat led.

Måltid
Matsalsbyggnaden är inredd med långbord. Självservering av maten sker via en
buffédisk vilken är öppen åt kök (för uppladdning av maten) och mot matsalen (för
självservering).
3 huvudmål serveras per dag: frukost, lunch, middag samt 2 ”lättare” mål
(eftermiddag och kväll) . Kock finns (som sover i huvudbyggnaden övervåning)
Proviantering genomför kocken och ombesörjer införskaffandet av nödvändiga
livsmedel.
Vegetariskt alternativ finns. Måltiderna kan antingen ätas inomhus eller om vädret
tillåter på gårdsplanen. Barnen samlas innan måltiden för div. info. etc. Sedan går
resp. basgrupp på ledares anmodan till utspisning (detta för att undvika trängsel).
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Aktivitet
Inspektionen genomfördes en varm och solig dag: Dagens planerade aktivitet var en
variant av ”fångarna på Byle”. Barnen var indelade i tre lag. Varje lag skulle vid olika
stationer samla på sig så många ”nycklar ” som möjligt. Dessa skulle sedan
användas vid finalen.
Skötsel av djuren sker enl. schema- både gällande när och vilka barn/antal, grupp och endast ihop med ledare. F.ö. är aktiviteterna av typen ”traditionellt kollo”: såsom
utflykter – dock icke med matlagning(typ hajk), båt, bad, fotbollsspelande mm (Insp.
deltog dock icke i någon av de sistnämnda aktiviteterna).

Barnupplevelser
Flera av barnen - som vid inspektionstillfället var mellan 9 – 12(13) år- återkom för
andra gången. Överlag var de nöjda med vistelsen. Gruppen var vid besökstillfället
endast hälften av den möjliga beläggningen. Majoriteten var flickor. Vistelsen med
djuren - kaniner, grisar och får- var utökad jämfört med i fjol. Av praktiska skäl - som
att djuren kan blir stressade etc. om barnen ”fritt” får ”leka” med dem - gör att
handhavandet av djuren kringgärdas av regler.

Personalens kompetens
Samtliga ledare/föreståndare har pågående/avslutad lärarutbildning samt tidigare
erfarenhet av att arbeta på ”kollo”. Även utbildad kockfinns. Åldern var ”runt 25 år”
utom på ”extern” kock.

Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Den pedagogiska kompetensen borgar lärarutbildningen för samt att ledarna har
erfarenheter av kolloverksamhet. För att stärka gemenskapen inom barngruppen
under resp. period genomförs ”kamratskapande” lekar, samt att gruppindelningen
sker ”slumpvis”(för att undvika kotterier). Hänsyn tas dock till att barn som absolut vill
”kampera ihop” hamnar i samma sovsal.

Observationer från informationsmötet
Alla föräldrar hade fått en fullödig information hemskickad i samband med kallelsen
till info.mötet. Inspektörerna deltog inte på informationsmötet.
Hälsodeklarationerna lämnades in.
Byle har en speciell ”Blogg” där info. och bilder läggs in kontinuerligt. Bloggen är
”periodspecifik” dvs. föräldrar har endast ”lösenordet” till den period då deras barn
deltar.
Föreståndaren kontaktar ALLA någon/ra dagar innan aktuell period startar och
meddelar periodens lösenord.

Egna reflexioner
Byle är ett kollo av traditionell typ med djurhållning som komplement.
Upprättandet av en ”Blogg” är innovativt och verkar mycket uppskattat.
Mobiltelefonerna tillåts inte utan i stället finns möjligheterna för föräldrar att ringa via
en telefon som handhas av ledarna och därmed sker en möjlighet att ringandet inte
avbryter någon aktivitet el. dyl.
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Fickpengar på 15 – 20 kronor/ dag bl.a. för handlande i kollots kiosk kan tyckas
”generöst” tilltagen.
Sammanfattningsvis: Verksamheten är schemalagd och personal är ständigt (dvs.
dygnet runt) tillgänglig för barnen. Regler, säkerhetsfrågor, kosthållning, ordning och
reda (städning mm), genomtänkt hållning till sekretess såsom bildhantering i.o.m
Internet fungerar väl (se info. om ”Bloggen” ovan).
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Inspektionsrapport sommaren 2010
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Inspektion av kollogård
Kollogård: M/S Lova
Entreprenör: Stiftelsen
Profil: Kolloseglingar med galeaserna Lova
Skeppsholmsgården
Inspektionen genomfördes den 24/6-2010
Kungsholmen sdf

Utemiljön-innemiljön (standard)
M/S Lova är ett skolfartyg som seglar i Stockholms skärgård. Fartygen håller god standard,
den har salong och pentry. Ombord på Lova bor åtta barn plus tre ledare.
Varmvatten och dusch finns endast om man angör större hamn, i annat fall sker all tvättning i
havet.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Alla barn ska kunna simma 200 meter och det ska intygas av föräldrar. Vid bad deltar alla
ledare.
En brandövning sker första dagen vid varje ny period. Alla brandsläckare är väl synliga och
strategiskt placerade. Barnen för också lära sig hur man räddar besättningsmän som ramlar
över bord. Under vinter och våren utbildas alla ledare i första hjälpen och brandsäkerhet mm,
väl tilltagna sjuklådor finns ombord.
Under kolloperioden har båten tillgång till Sjöräddningen och en jour på land som kan nås
dygnet runt.
Alla barn har flyttväst som tillhandahålls av arrangören och livbåtar, Hansa lina, livboj mm
finns.
Krishanterings- och rapportpärmar finns lättillgängligt i styrhytten, väldokumenterat och
strukturerat
Sjösäkerhet och säkerhetsutrustning inspekteras av Sjöfartsverket varje år.

Måltid
Gemensamma måltider, på däck eller på land om vädret tillåter. Alla ombord turas om att laga
mat, diska mm. Specialkost kan erbjudas om det meddelats i hälsodeklarationen.
Mat lagas ombord på gasolkök och i en liten ugn. Man äter frukost, lunch, mellanmål, middag
och kvälls te.

Aktivitet
Kollot vara i tolv dagar och under den tiden får barnen uppleva Stockholms underbara
skärgård. Barnen deltar i allt som händer på båten så som att laga mat, diska, städa, segla och
navigera, man blir en viktig del av besättningen och får tar ansvar för allas trivsel.
Under dagarna får barnen lära sig att slå sjömansknopar, hissa segel, förtöja, styra skutan och
mycket mer.
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Nästan varje dag byter man hamn, vanligtvis naturhamnar, men någon gång går man in till
någon skärgårdshandel för att fylla på vatten och matförrådet.

Barnupplevelser
På de flesta av skärgårdens öar finns härliga bad klippor och möjligheter till fint fiske. Några
av öarna har spännande gamla fort eller bondgårdar att upptäcka. I övrigt se ovan.

Personalens kompetens
Skepparen på varje båt har examen för sjöbefäl, klass VIII och tidigare erfarenhet som ledare
på Lova eller liknande seglingsverksamhet.
Ledarna har erfarenhet som barn- och ungdomarledare, tillexempel förskollärare, fritidsledare,
sjöscouter och med god kännedom om skärgården.

Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Finns väl dokumenterat hur man arbetar med den pedagogiska tryggheten och om den inte
skulle fungera.

Observationer från informationsmötet
Tyvärr var vi inte närvaren på informationsmöte men det har hållits totalt fyra möten, ett för
varje period med syfte att ge seglingsdeltagare och föräldrar tillfälle att bekanta sig med båtar,
omgivningar, personal och få svar på frågor. Samtliga deltagare var närvarande barn som
ledare.

Egna reflexioner
Tyvärr kunde vi inte intervjua några barn när vi var på plats då dessa ännu inte anlänt.
Däremot träffade flera av ledarna och dessa gav ett gott intryck och var mycket behjälpliga
med att svara på frågor angående säkerhet och trivsel ombord.
Jag tror att detta kollo ger barnen ett minne för livet.
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nspektionsrapport sommaren 2010
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Stiftelsen S/Y Ellen
Kollogård: S/Y Ellen
Profil: Skutsegling
Inspektionen genomfördes den 30/6 2010. Spånga
Tensta sdf

Utemiljön-innemiljön (standard)
Var kollot är beläget? Rum?, Dusch, toalett mm
Kollot seglar runt i Stockholms skärgård. Det finns kojer till alla barn. Kojerna är
tillsammans i gemensamhetslokalen. Det finns två toaletter. Dusch finns inte. Barnen
badar och tvättar sig i sjön.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Kommentera säkerhetsrutiner mm!
Säkerhet är A och O eftersom kollot befinner sig på ett fartyg. Personalen går en kurs
på vårterminen och där ingår information och övningar gällande säkerhet.
Personalen utbildas både skriftligt och muntligt.
Barnen informeras redan första dagen om säkerhetsrutinerna ombord. Och
brandövningar och man överbordövningar görs regelbundet.
Barnen måste alltid ha flytväst på sig vid segling. Vid bad utses alltid badvakt som
har koll på barnen.
Personalen kan vid behov ha radiokontakt med sjöräddningen och läkare kan vara
på plats inom en halvtimme.

Måltid
Kommentera måltiderna mm!
Barnen är aktiva vid matlagningen. De är indelade i olika grupper och grupperna
alternerar när det gäller matlagning och diskning. Frukost, lunch, mellanmål, middag
och kvällsmål serveras. Maten lagas och äts i gemensamhetsutrymmet.

Aktivitet
Kommentera aktivitet mm!
Den stora aktiviteten är förstås att segla. Barnen får vara med i alla moment under
ledning av personalen. När man, någon gång på eftermiddagen, lagt till för natten
finns det möjlighet till lek och bad. Ibland görs utflykter tillsammans med personalen.
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Barnupplevelser.
Den grupp jag träffade vid inspektionen hade varit igång bara några dagar. Alla tyckte
att det var roligt och spännande att lära sig segla och träffa nya kamrater. De jag
pratade med trivdes. En del är med för första gången och en del har varit med förr.

Personalens kompetens
En skeppare som inte har någon pedagogisk utbildning men däremot har lång
erfarenhet av barnkolloarbete.
En styrman, två instruktörer och 4-5 praktikanter. En av instruktörerna har
pedagogisk utbildning.
All personal har gått utbildning under vårterminen där de fått träningssegla och fått
utbildning i sjösäkerhet.

Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Kommentera bl a hur man arbetar med mobbing och kränkande särbehandling.
Eftersom personal och praktikanter alltid finns med barnen upptäcks mobbning
lättare. Om någon utsätts för mobbning eller kränkande särbehandling får mobbare
och offer omedelbart gå till skepparen för samtal. Samtalen följs sedan upp.
Om konflikter uppstår mellan barnen tas detta genast av personal.

Observationer från informationsmötet
Närvarade inte på informationsmötet.
Föräldrar och barn kommer tillsammans på mötet och frågor runt segling, säkerhet
och rutiner tas upp. Föräldrar och barn ges möjlighet att ställa frågor.

Egna reflexioner
Det rådde god stämning ombord. Praktikanterna var utmärkta förebilder till
deltagande barn/ungdomar. Mitt intryck efter vad jag kunde se och efter att ha pratat
med barnen är att de trivdes och mådde bra.
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Inspektionsrapport sommaren 2009
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Inspektion av kollogård
Kollogård: Synsholmen
Entreprenör:
Profil: Traditionell
Synsholmens
Inspektionen genomfördes den 1/7 2010.
kolloförening.
Södermalm sdf

Utemiljön-innemiljön (standard)
Kollot är beläget i S:ta Annas Skärgård utanför Söderköping
4 rymliga rum med plats för 8-12 barn. God standard. 2 gemensamma rum. Den förra
året nybyggda verandan hade nu fått tak och fräschats upp ytterligare. Jättefint!! 11
toaletter (torrdass) nymålade och uppfräschade. 2duschar med standard ok.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Brandinspektion av kommunen har gjorts i år. Brandsläckare finns, brandtrappa finns,
samt skyltade utrymningsvägar. Brandövning görs med alla grupper. Underbar
badplats med både klippor och sandstrand. Alla säkerhetsåtgärder är fullt godkända
vid bad, bryggor och vistelse i båt. Akutskåp o medicinskåp finns samt en husläkare
som alltid finns tillgänglig på telefon. All personal har gått HLR samt en annan
sjukvårdskurs som förkortas LABL.

Måltid
Alla måltider intas på den stora härliga verandan med utsikt över havet i alla väder.

Aktivitet
Full aktivitet råder oavbrutet på detta kollo. Bad, hajk, disco, lekar av olika slag samt
naturligtvis tid för egna val. Bara ligga på sängen och läsa en regnig dag eller viska
tillsammans i ett hörn.

Barnupplevelser
Lika glada och positiva barn som föregående år. Det var en fröjd att vistas på
Synsholmen även detta år.

Personalens kompetens
Många har pedagogisk utbildning. Vanligast är lärare. Övriga har alla lång
kolloerfarenhet. Personalen kommer tillbaka år efter år. Eric som förestår det hela har
varit på Synsholmen i 17 år.
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Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Innan kolloperioden startar har man en helg då all personal träffas. Då pratar man i
grupper om mobbing och särbehandling samt jobbar med rollspel. All personal verkar
ha en mycket hög social kompetens. Glada och utåtriktade. Det liksom sitter i
väggarna.

Observationer från informationsmötet
Jag var inte på informationsmötet då det var tredje året i rad som jag besökte
Synsholmen.

Egna reflexioner
Jag är imponerad. Ett jättebra kollo. Finns ingenting att klaga på. Klart det vore bra
med vattentoaletter man jag hörde inga barn klaga . Tyvärr måste jag nog besöka ett
annat kollo nästa år.

Susanne Wallin
Kollohandläggare/Södermalm
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Botviksgården
Ingen inspektion genomfördes.
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Inspektionsrapport sommaren 2010
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Utepedagogik
Kollogård: FRUSTUNA
Profil: Äventyr
Inspektionen genomfördes den 100707
Rinkeby-Kista sdf

Utemiljön-innemiljön (standard)
Frustuna ligger vid Gnesta, ca 7 mil söder om Stockholm, Gården ligger högt på en
kulle med Frösjön nedanför. stort grönområde runt gården, barnen bor 4-6 stycken i
varje rum, rummen är rymliga och standarden god. Toaletter o duschrum i gott skick.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Brandövning första dagen, brandvarnare, släckare, utrymningsvägar o brandtrappa
väl skyltade.
Flytvästar används i båt, livbåt o livboj finns. Minst 2 ledare vid bad, simprov första
dagen.

Måltid
Rymlig matsal finns men barnen äter mestadels ute, en kokerska. De barn som
behöver får special- eller vegetarisk kost.

Aktivitet
Fotbollsturnering.

Barnupplevelser.
Barnen var delaktiga i vardagssysslorna, stämningen god och trivsam.

Personalens kompetens
Föreståndaren går på lärarprogrammet/fritid och alla de andra 5 ledarna utbildar sig
också till lärare. Arbetat många år som kolloledare. Ledarhandbok finns tillgänglig
och tydliga handlingsplaner och arbetsscheman. Personalen träffas en helg i april, en
i maj och några dagar på sina respektive gårdar innan kolloperioden börjar.

Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Skriftlig handlingsplan mot mobbing/särbehandling finns. Sovjouren har
medicinansvar, föreståndaren alltid huvudansvar.

Observationer från informationsmötet
Deltog ej.

Egna reflexioner
Vi blev väl bemötta, fin stämning bland barn o personal.
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Inspektionsrapport sommaren 2010
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Utepedagogik
Kollogård: SÖRA
Profil: äventyr
Inspektionen genomfördes den 100706
Rinkeby-Kista sdf

Utemiljön-innemiljön (standard)
Söra är beläget norr om Nyköping, lugn, avskild miljö, utsikt över Hovrasjön. Stora
gräsytor, 50m till vattnet, egen brygga. Anläggningen består av storstuga m. matsal,
uteplats, kök o boende med 35 bäddar. Alla bor i samma hus, 4-6 barn i varje rum.
God standard och rymliga rum. Lättillgängliga toaletter o duschrum samt bastu i
källaren.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Brandövning görs första dagen, brandvarnare, brandsläckare o brandtrappa finns,
väl skyltade utrymningsvägar. Flytvästar används i båt ,livboj och båt finns vid
bryggan o badplats.
Minst 2 ledare vid bad. Simprov görs andra dagen, flytväst på om man inte kan
simma.
Måltid
Det finns en matsal men barnen äter alltid ute, takskydd finns. Vegetarisk kost samt
specialkost finns också. Det finns en kock som lagar maten.

Aktivitet
Vi var med på frukosten, morgonsamlingen och aktiviteterna på dagen. Brännboll,
lera och tillverkning av flottar.

Barnupplevelser.
Barnens åldrar: 9-13 år, åldersskillnaden märktes ibland. Stämningen var trevlig och
barnen trivdes bra.

Personalens kompetens
Föreståndaren hade bred kompetens, ledarutbildning inom scouterna, arbetat som
ledare i 4 år, nu första året som föreståndare. De andra 5 ledarna har alla arbetat
som ledare i många år, det är många som återkommer varje år.1 utvald praktikant
fanns också.1 kock. 3 st i åldern 20-25 år och 2 st över 25. Tydliga arbetsscheman
finns. Ledarhandbok, handlingsplaner, krishanteringsplan. Personalen träffas en helg
i april, en i maj och 4 dar innan kolloperioden börjar är personalen på sina resp.
kollogårdar. Pratar värdegrund osv.
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Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Skriftlig handlingsplan mot mobbing/särbehandling finns. Jouren har medicinansvar,
föreståndaren har alltid huvudansvar för allt.

Observationer från informationsmötet
Vi var inte med på grund av av att vi inte då visste vilka gårdar vi skulle besöka.

Egna reflexioner
Trevlig stämning, vi blev väldigt väl bemötta, och barnen trivdes bra.
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Inspektionsrapport sommaren 2010
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Utepedagogik
Kollogård: Torsgård
Profil: äventyr
Inspektionen genomfördes den 2/8
Norrmalm sdf

Utemiljön-innemiljön (standard)
Var kollot är beläget? Rum?, Dusch, toalett mm
Både ute och inne miljön höll god standar ungdomarna bor i småstugor.
Kollot har ett flertal äventyrs banor m.m utomhus.
Det finns även soffor m.m. att kunna umgås och hänga vid utomhus.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Kommentera säkerhetsrutiner mm!
Allt välorganiserat .

Måltid
Kommentera måltiderna mm!
Bra mycket utifrån ungdomarnas önskemål.

Aktivitet
Kommentera aktivitet mm!
Välorganiserat.

Barnupplevelser.
Personalens kompetens
God bra respektfullt bemötande mot ungdomarna
Välutbildade.

Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Kommentera bl a hur man arbetar med mobbing och kränkande särbehandling.
Man jobbar hela tiden med detta.

Observationer från informationsmötet
Egna reflexioner
Ett mycket välorganiserat, roligt, utmanande och ungdomsvänligt kollo.
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Inspektionsrapport sommaren 2010
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Utepedagogik Sverige
Kollogård: Djuprämmen (Water Camp Ungdom)
AB
Profil: Friluftsaktiviter
Inspektionen genomfördes den 15 juli 2010 av Berit
Logren-Berg och Britta Forsström,
Rinkeby-Kista sdf

Utemiljön-innemiljön (standard)
Djuprämmens kollogård är belägen vid vattnet tre mil norr om Filipstad. I
huvudbyggnaden fanns köksdel, rymliga samlingsrum och större och mindre sovsalar
för ungdomarna med gemensamma duschar och toaletter. Det fanns även ett jourrum
där personalen sov enligt schema. Personalens sovrum låg separat på översta
våningen. Dessutom fanns ett antal byggnader, såsom lekhall och bastu för
gemensamma aktiviteter.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor, strandbotten
Utepedagogik har väl utarbetade rutiner som personalen tar del av under
introduktionsdagarna ex. vis
 hur man som ledare agerar och vänder sig när en ungdom skadar sig
 mobbning
 användning av mobiltelefon
 badregler
 städning av egna rum samt gemensamma utrymmen
 deltagande i kökssysslor
Bad- och sjösäkerhet
Vid aktiviteter med anknytning till vatten är det en ledare på varje påbörjat tiotal barn,
oavsett barnantal är det dock alltid minst två ledare.
Flyvästar används vid alla båtfärder.
Livboj finns vid stranden.
Vid hajk deltar alla ledare.
Följebåt medföljer vid hajk.
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Simkunnigheten kontrolleras genom att ungdomarna får visa att de kan simma 50100 m.
Personalen har livräddarutbildning.
Ungdomarna själva informeras muntligt vid samlingar om säkerhetsföreskrifter

Brandsäkerhet
Brandövning genomförs dag två i varje kolloperiod.
Brandsläckare finns och kontrolleras varje år.
Brandtrappa?
Utrymningsvägar?
Måltid
Ungdomarna är delaktiga i vardagssysslorna som; duka, laga mat och diska.
En kock är anställd.
Matsedel anslås varje dag, vegetariskt alternativ och specialkost finns.
Matsalen är rymlig, men oftast äter man på altanen, som är under tak.

Aktivitet
Ungdomarna förväntas ge idéer/ta initiativ till aktiviteter.
Dagsschema:
 väckning (rolig)
 klockan 9 frukost, städning och disk 1 timme
 fri aktivitet Water Camp
 klockan 13 lunch, hushållssysslor
 fri aktivitet
 klockan 17 – 17.30 middag
 aktivitet
 kvällsmål
 tapto klockan 22 till 23
I huvudbyggnaden fanns ett rum för musiklyssning och med klottervägg.
I en angränsande byggnad fanns lokal för disco som ungdomarna själva hade valt
färger och målat om.
Bakom huset fanns en stor bollplan och vidsträckta områden med promenadstigar.

Barnupplevelser.
Flickorna vi pratade med uttryckte viss besvikelse över att killarna var yngre och att
ledarna förväntade sig initiativ från ungdomarnas sida beträffande aktiviteter. Vi
kunde inte se att det påverkade stämningen på den hajk vi var med på.
Användningen av mobiltelefonerna var reglerad till bestämda tidpunkter vilket inte var
populärt hos alla ungdomar.

Personalens kompetens
Personalgruppen består av en föreståndare (idrottslärare), en kock och åtta ledare,
varav tre kvinnor, fem är mellan 20 och 25 år och tre över 25 år, samtliga ledare har
en allmän pedagogisk kompetens. Flera ur personalgruppen har arbetat tillsammans
under tidigare säsonger.
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Rutiner finns för nyanställd personal: man har en kickoff i april, en helg i maj när man
går igenom värdegrund och man tillbringar fyra dagar på kollot innan ungdomarna
kommer.

Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Det finns en handlingsplan för alla eventualiteter.
Ungdomarna informeras om ordningsregler vid samlingar.
Jouren sover alltid i samma hus som barnen.

Observationer från informationsmötet
Vi deltog inte i informationsmötet.

Egna reflektioner
Kollomiljön gav intryck av att vara välorganiserad, dynamisk och genomtänkt,
arbetsgruppen verkade sammansvetsad. Man hade inget kollektivavtal.
Mot bakgrunden att antalet tonårstjejer var övervägande i gruppen skulle
kanske andelen kvinnor i personalen varit högre. Vi ställde inte frågan varför
det kunde finnas annat skäl till personalsammansättningen.
På eftermiddagen deltog vi i en hajk en bit från huvudbyggnaden. All personal
var med.
Betoningen låg onekligen på det sportigt manliga, vilket inte är så konstigt med
tanke på kollots profil.

Sidan 52 av 52

