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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
s. 3 – Granbo
s. 9 – Granö Gård
s. 16 – Rånö
s. 19 – Skeppsholmsgården
s. 23 – Ivarsudde
s. 29 – AKKA, Djuprämmen och Udden
s. 36 – Strand
s. 43 – Strandhem
s. 50 – Lindängen och Starrbäcken
s. 58 – Backis
s. 63 – Bergängen
s. 68 – Granliden
s. 72 – Parkudden
s. 77 – Sörvik
s 82 – S/Y Ellen
s. 88 – Synsholmen
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s. 96 – Solgården
s. 97 - Solvik
s. 98 – Storgården
s.99 - Björkbacken
s.101 Stugorna
s.103 Östergården
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Intervjumall för samtal med föreståndaren och medarbetare
2016
Verksamhet:/Kollo: Granbo…….

Profil: Scen (teater, musik, dans), ålder 13-16............

Entreprenör: Stiftelsen Barnens Dag…………………………………………………
Intervju genomförd av
Kolloinspektör: Viktor Åkerblom…………

SDF: Skärholmens SDF……………

Datum för inspektionen: 8/8, 2016
1. Vilken barnpedagogisk utbildning har du?

 Lärare
 Fritidspedagog/Fritidsledare
X Annan pedagogisk utbildning

Kommentarer:
Kommentarer: Joy Klackenberg,
Föreståndare
Arbetslivserfarenhet som lärare etc.

Vilken: Teaterpedagog…………………….
2. Hur länge har du arbetat som föreståndare på kollo?
Arbetat som ledare i fem år
 Detta är min första sommar
X 1 år tidigare
 2-4 år
 5 år och längre
3. Hur många arbetar på kollot denna period, förutom du som föreståndare?
Kommentarer:
…8..ledare
…1..husmor/kock
…..praktikanter
4. Hur många ledare är mellan åldern?
…1..20-25 år
…8..> 25 år
5. Hur många av personalen har en allmän pedagogisk kompetens?
allmän pedagogisk kompetens
Kommentarer: Ungefär hälften har avslutad
Samtliga har någon form av kompetens
pedagogisk examen
5.1 Har all personal genomgått utbildning i hjärt och lungräddning samt livräddning?

X Ja
 Nej

Kommentarer: Under utbildningshelg innan säsongen

5.2 Har all personal lämnat utdrag ur belastningsregistret? Be att få se dokumentationen

X Ja
 Nej

Kommentar: Utdrag från belastningsregistret finns på
stiftelsen kontor inne i Stockholm. Inte på barnens Ö
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6. Kontrollera att det finns tydliga scheman för personalen. Se till att du får se ett schema och
kontrollera personalfördelningen under dygnet. Hur många personal arbetar per pass? Be om
en personalförteckning med redovisning av vilka som arbetar respektive period.
Kommentarer: Tydliga scheman samt personalförteckning finns.
Minst 2-3 jobbar varje pass.

7. Hur introduceras nyanställd personal?
Kommentarer: Under utbildningshelg och förarbetsdag inför varje period. Föreståndaren har även en fadderroll
för nyanställd personal.

8. Vilken roll/vilket uppdrag har praktikanterna på kollot?
Kommentarer: Har inte praktikanter. För lite åldersskillnad mellan unga praktikanter och de äldsta barnen.

9. Har du/ni samlat personalen för att förbereda kollosommaren?

X Ja
 Nej

Kommentarer:
Under utbildningshelg samt ett antal möten under
våren

10. På vilket sätt har personalen informerats om säkerhetsföreskrifter och rutiner?

X Muntligt
X Skriftligt

Kommentarer:
Muntligt under utbildningshelg. Skriftligt i texten ”Att
arbeta på kollo”

11. Är personalen informerad att det råder alkohol- och tobaksförbud på kollot?
Kommentarer:
X Ja
 Nej

12. Hur arbetar ni med det systematiska brandskyddsarbetet? Görs det varje år?
Kommentarer:
Beskriv arbetet
Görs varje år under utbildningshelg. Brandövning med
barnen varje period

13. Har ni brandövning varje period?
X Ja
 Nej
Om ja, vilken dag av barnens vistelse?
X första dagen
 andra dagen

Kommentar:
Görs 2-3 gånger, eller tills barnen förstår första dagen
på varje period.
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14. Synliga brandsläckare och utrymningsvägar?
Finns brandsläckare
Kommentar:
Osäkert med brandsläckare. Kollas av
X Ja
fastighetsskötare från stiftelsen.
 Nej
Kollas brandsläckarna varje år?
 Ja
Osäkert
 Nej
Finns brandtrappa där sådan behövs?
X Ja
 Nej
Skyltade utrymningsvägar
X Ja
 Nej
Är någon utrymningsväg blockerad?
 Ja
X Nej
15. Har ni informerat er om den tillsyn som genomförts vid badplatsen i samband med
säsongsstart dvs genomgång av bottenområdet och bryggor?
Kommentar:
 Ja
Sköts av fastighetsskötare från stiftelsen.
 Nej

16. Finns det säkerhetsrutiner vid bad och andra vattenaktiviteter?
Kommentarer: En extra personal med för ickeX Ja
simkunniga barn
 Nej
Om nej, vad saknas?
Hur många barn ansvarar varje ledare för vid
vattenaktivitet?
……………………5…………………….

17. Finns det säkerhetsrutiner vid sjöverksamhet?
Kommentarer: Se svaret ovan
X Ja
Använder sällan kanoter och båtar
 Nej
Om nej, vad saknas?
……………………………………………….
Hur kontrollerar ni simkunnighet?
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Simtest……………………………………
18. Finns det säkerhetsföreskrifter och rutiner för utflykter och hajker?
Kommentarer:
X Ja
 Nej
Om nej, vad saknas?
……………………………………………….
Hur många ledare deltar vid utflykter och
hajker ? (minst 2 ledare)
……………4…………………………….
Hur många barn ansvarar varje ledare för?
……………9……………………………….
Vilken utrustning finns med vid hajk?
ex, mob, förbandslåda
Förbandslåda, Mediciner, tält, utrustning,
telefon…………

19. Finns det dokumenterade rutiner vid medicinhantering och förvaring?
Kommentarer:
Ja

20. Finns det dokumenterade rutiner för sjukdom och olyckor?
Kommentarer:
Ja

21. Hur följer du/ni upp barnens eventuella olyckor och sjukdom upp?
Kommentarer:
X Telefonkontakt med föräldrar
Hälften av personalen ska ha körkort ifall att något
X Annat, vad
barn måste tas till vårdcentral eller sjukhus.
Kontaktar sjukvårdsrådgivning eller
vårdcentral vid behov……
22. Hur använder ni er handlingsplan kring mobbing/kränkande särbehandling
Kommentarer: Arbetar förebyggande. Gör gruppövning genom teatern och liknande

23. Är all personal informerad om anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa?
X Ja
 Nej
Föreståndaren har ansvar att anmäla
24. Hur ser jourrutiner för natten
Kommentarer:
En personal sover nattjour i barnhuset. En personal har även bakjour och ska vara kontaktbar vid behov.
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25. Var sover jouren?
X I samma hus som barnen
 I angränsande hus
Om, i angränsade hus hur gör barnen som
behöver stöd?
………………………………………..

Kommentarer:

26. Beskriv hur dagsrutinerna ser ut?
Kommentarer:
Frukost klockan 8:30, teateraktiviteter, lunch, fri lek(samtidigt personalmöte), aktiviteter, middag, tyst och
släckt klockan 23:00

27. På vilket sätt är barnen delaktiga ?
- i vardagssysslorna: Städning av lokaler, rum och toaletter
-

kring maten

-

aktiviteterna: I vissa aktiviteter. Barn med svårigheter kan bli lagledare och liknande

28. Hur ser rutiner för de första och sista dagarna på kollot ut?
Första dagen: 11:30 anländer bussen, visa rum, information om beteenderegler på kollo, namnlek, information
om Granbo, Lunch, teaterövningar, middag, kvällssamling, Tyst och släckt 23:00
Sista dagen: Frukost, städning, brunch, kramring, bussen åker klockan 12:30

29. På vilket sätt har barnen informerats om säkerhetsföreskrifter och dagliga rutiner?
Har barnen varit delaktiga i framtagande av ordningsreglerna ?
Kommentarer
Får komma på en egen regel om kamratskap. De får även bestämma regler för sina respektive rum (logelagar).

30. Har informationsmöten med barn och föräldrar genomförts?

X Ja
 Nej

I början av juni. Få föräldrar som kommer

31. Hur många personal deltar på ut- och hemresorna med barnen?
Kommentarer:
Antal……2……..

Finns säkerhetsbälten i bussarna?
X Ja
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 Nej
 Föräldrarna skjutsar
32. Sker transporter av barn under kolloperioden i bilar och hur informerar ni föräldrarna?
Kommentarer: Undantagsvis
 Ja
X Nej
Om, ja har den som skjutsar tillgång till
mobiltelefon?
XJa
 Nej
33. Hur många barn har uteblivit från kollot under innevarande period utan att ni har
informerats?
Kommentarer: Två barn denna period

34. När och hur rapporterade ni detta tillstadsdelen?
 omgående
 inom en vecka

 muntligt per telefon till stadsdelen
X skriftligt via entreprenören eller per mail
35. Hur många barn har åkt hem tidigare under innevarande period?
Kommentarer:
Eventuellt skulle ett barn åka hem när inspektionen gjordes

36. När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Kommentarer:
X omgående
Gör vanligtvis via stiftelsen
 inom en vecka
 muntligt per telefon till stadsdelen
X skriftligt via entreprenören eller per mail

37. Egna reflexioner:
Kommentarer:
Få barn från ytterstadsdelarna. Enligt föreståndaren är det är det fler barn från ytterstadsdelar under period 2 och
3 i mitten på sommaren. Färre i början och slutet på säsongen.
Kollogården har under säsongen haft tre ensamkommande barn. Inget av dessa barn har stannat perioden ut.
Stor problem med kommunikation då barnen inte kunnat svenska. Även problem med självskadebeteende. Till
nästa säsong föreslås det att extra ledare med rätt språkkompetens kan behövas.
Föreståndaren efterlyser även tydligare riktlinjer för hur man ska arbeta med barn som har självskadebeteende.
Jourtiden då personal sover i barnhuset räknas inte till arbetstiden. Något som personal och föreståndare finner
problematiskt.

Datum: 2016-08-09

Namn: Viktor Åkerblom

9

Intervjumall för samtal med föreståndaren och medarbetare
2016
Verksamhet:/Kollo: Granö Gård……… Profil: Scen (teater, musik,dans), Ålder 9-13........
Entreprenör: Stiftelsen Barnens Dag……………………………………………….….
Intervju genomförd av
Kolloinspektör: Viktor Åkerblom.

SDF: Skärholmens SDF

Datum för inspektionen: 8/8, 2016

 Lärare
 Fritidspedagog/Fritidsledare
X Annan pedagogisk utbildning

Kommentarer:
Kommentarer: Föreståndare: Sofia Salander.
Flerårig erfarenhet frånförskola och fritids.
Arbetat sex år som ledare på kollo.

vilken…Arbetslivserfarenhet…………….
2. Hur länge har du arbetat som föreståndare på kollo?
4 år
 Detta är min första sommar
 1 år tidigare
X 2-4 år
 5 år och längre
3. Hur många arbetar på kollot denna period, förutom du som föreståndare?
Kommentarer:
…10..ledare
…2..husmor/kock
…0..praktikanter
4. Hur många ledare är mellan åldern?
…4..20-25 år
…6..> 25 år
5. Hur många av personalen har en allmän pedagogisk kompetens?
……allmän pedagogisk kompetens
Kommentarer: Eftersom att kollot har en
sceninriktning har de flesta scenutbildning
(scenskolan eller liknande). Samtliga har
arbetslivserfarenhet från pedagogiska
arbeten.
5.1 Har all personal genomgått utbildning i hjärt och lungräddning samt livräddning?

X Ja
 Nej

Kommentarer: Under utbildningsdag innan
kollosäsongen drar igång. Fler har gått en mer utförlig
utbildning.
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5.2 Har all personal lämnat utdrag ur belastningsregistret? Be att få se dokumentationen

 Ja
X Nej

Kommentar: Utdrag från belastningsregistret finns hos
stiftelsen inne i Stockholm. Inte på Barnens Ö

6. Kontrollera att det finns tydliga scheman för personalen. Se till att du får se ett schema och
kontrollera personalfördelningen under dygnet. Hur många personal arbetar per pass? Be om
en personalförteckning med redovisning av vilka som arbetar respektive period.
Kommentarer: Tydliga scheman finns.

Minst 2-3 jobbar varje pass. Oftast fler.
Under frukost och middag är de sällan fler än 2-3

7. Hur introduceras nyanställd personal?
Kommentarer: Utbildningshelg för hela Barnens Ö innan säsongen drar igång. Nyanställda får följa med de
som jobbat föregående år.

8. Vilken roll/vilket uppdrag har praktikanterna på kollot?
Kommentarer: Inga praktikanter detta år

9. Har du/ni samlat personalen för att förbereda kollosommaren?

X Ja
 Nej

Kommentarer:
Tre möten under våren. Utbildningshelg innan
säsongen drar igång. Särskilda möten då föreståndare
möts. Planeringsdag innan varje ny period.

10. På vilket sätt har personalen informerats om säkerhetsföreskrifter och rutiner?

X Muntligt
X Skriftligt

Kommentarer: Samtliga informeras muntlig under
utbildningshelgen.
Vidare utbildning finns i skrifterna ”Att arbeta på
kollo” samt ”Granö Gårdsbok” som de anställda
ombeds läsa igenom.

11. Är personalen informerad att det råder alkohol- och tobaksförbud på kollot?
Kommentarer: En bit bort från gården finns en ”bur”
X Ja
där personalen får röka och snusa.
 Nej

12. Hur arbetar ni med det systematiska brandskyddsarbetet? Görs det varje år?
Kommentarer:
Beskriv arbetet
Brandövningar under utbildningshelgen samt löpande
kontakt med fastighetsskötare på området.
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13. Har ni brandövning varje period?
X Ja
 Nej
Om ja, vilken dag av barnens vistelse?
X första dagen
 andra dagen

Kommentar:
En timme avsatt första dagen. Brandövningen görs
cirka tre ggr eller när barnen har förstått rutinerna.

14. Synliga brandsläckare och utrymningsvägar?
Finns brandsläckare
Kommentar:
Personalen osäker på hur brandsläckare
X Ja
fungerar.
 Nej
Kollas brandsläckarna varje år?
X Ja
 Nej
Finns brandtrappa där sådan behövs?
X Ja
 Nej
Skyltade utrymningsvägar
X Ja
 Nej
Är någon utrymningsväg blockerad?
 Ja
X Nej
15. Har ni informerat er om den tillsyn som genomförts vid badplatsen i samband med
säsongsstart dvs. genomgång av bottenområdet och bryggor?
Kommentar:
 Ja
Sköts av stiftelsens fastighetsskötare
X Nej
16. Finns det säkerhetsrutiner vid bad och andra vattenaktiviteter?
Kommentarer:
X Ja
 Nej
Om nej, vad saknas?
Hur många barn ansvarar varje ledare för vid
vattenaktivitet?
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17. Finns det säkerhetsrutiner vid sjöverksamhet?
Kommentarer:
X Ja
Barn som inte klarar simkunnighetstest får inte röra
 Nej
sig utanför en bojlina där vattnet är djupare
Om nej, vad saknas?
……………………………………………….
Hur kontrollerar ni simkunnighet?
…Simkunnighetstest första dagen…………
18. Finns det säkerhetsföreskrifter och rutiner för utflykter och hajker?
Kommentarer:
X Ja
Gör bara kortare hajker över dagen. Skiljer sig därför
 Nej
inte så mycket från den övriga verksamheten.
Huvudsakligen är det badrutiner som används.

Om nej, vad saknas?
……………………………………………….
Hur många ledare deltar vid utflykter och
hajker ? (minst 2 ledare)
………………4-6 ledare………………….
Hur många barn ansvarar varje ledare för?
…………Max 10………………………….
Vilken utrustning finns med vid hajk?
ex, mob, förbandslåda
…Listor, förbandslåda, ev. mediciner, mobil,
utrustning……………..

19. Finns det dokumenterade rutiner vid medicinhantering och förvaring?
Kommentarer:
Ja

20. Finns det dokumenterade rutiner för sjukdom och olyckor?
Kommentarer:
Ja

21. Hur följer du/ni upp barnens eventuella olyckor och sjukdom upp?
Kommentarer: Vid lättare sjukdom så följs det upp
X Telefonkontakt med föräldrar
under personalens möten klockan två varje dag. Vid
 Annat, vad
osäkerhet kontaktas vårdguiden.
……………………………………………….
22. Hur använder ni er handlingsplan kring mobbing/kränkande särbehandling
Kommentarer: Arbetar med nolltolerans utefter stiftelsens riktlinjer.
Försöker arbeta förebyggande och stoppa tidigt.
De fall som observeras noteras i en loggbok och följs upp under möten.
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23. Är all personal informerad om anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa?
X Ja
Under utbildningshelg
 Nej

24. Hur ser jourrutiner för natten
Kommentarer: En ur personalen sover jour i barnhuset. En ytterligare personal har ”bakjour” och ska kunna
kontaktas om något händer.

25. Var sover jouren?
X I samma hus som barnen
 I angränsande hus
Om, i angränsade hus hur gör barnen som
behöver stöd?
………………………………………..

Kommentarer:

26. Beskriv hur dagsrutinerna ser ut?
Kommentarer:
8:30: väckning och därefter frukost.
Rep och olika scenövningar
Lunch
Fri lek (personalen har dagligt möte)
Olika aktiviteter under eftermiddagen
Middag
22:30-23:00 ska barnen vara i säng och det ska vara tyst

27. På vilket sätt är barnen delaktiga ?
- i vardagssysslorna: Städområden både i rum och lokaler
-

kring maten: Hjälper till med disk och lättare matlagning

-

aktiviteterna: Får i viss mån välja aktiviteter. Barnen har ganska få val att välja på, men
personalen försöker att lyssna på barnens önskemål.

28. Hur ser rutiner för de första och sista dagarna på kollot ut?
Första dagen: 10:30 anländer barnen, de välkomnas och har en introduktion, flyttar in i rummen, rundvandring,
lunch, namnlek, genomgång av badrutiner, teaterlekar, middag, brandövning, frågesport, grilla korv, samling
innan de går och lägger sig.
Sista dagen: Fruskost, städning, se på de kortfilmer de själva gjort under vistelsen, brunch, kramring, bussen går
klockan 12:30
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29. På vilket sätt har barnen informerats om säkerhetsföreskrifter och dagliga rutiner?
Har barnen varit delaktiga i framtagande av ordningsreglerna ?
Kommentarer: Barnen informeras den första dagen.
Har lite egen delaktighet i ordningsregler. Får har egna regler för sina rum.

30. Har informationsmöten med barn och föräldrar genomförts?

X Ja
 Nej

I slutet på maj. Ganska få föräldrar som kommer

31. Hur många personal deltar på ut- och hemresorna med barnen?
Kommentarer:
Antal……2……..

 Finns säkerhetsbälten i bussarna?
X Ja
 Nej
 Föräldrarna skjutsar
32. Sker transporter av barn under kolloperioden i bilar och hur informerar ni föräldrarna?
Kommentarer: Undantagsvis till vårdcentralen om
 Ja
något händer. Aldrig i den ordinarie verksamheten.
X Nej
Om, ja har den som skjutsar tillgång till
mobiltelefon?
X Ja
 Nej
33. Hur många barn har uteblivit från kollot under innevarande period utan att ni har
informerats?
Kommentarer: Ett barn

34. När och hur rapporterade ni detta tillstadsdelen?
X omgående
 inom en vecka

 muntligt per telefon till stadsdelen
X skriftligt via entreprenören eller per mail
35. Hur många barn har åkt hem tidigare under innevarande period?
Kommentarer: Tre barn

36. När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Kommentarer:
X omgående
 inom en vecka
 muntligt per telefon till stadsdelen
X skriftligt via entreprenören eller per mail
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37. Egna reflexioner:
Få barn på kollot kommer från ytterstadsdelar. Något fler från ytterstadsdelar under period 2 och 3. Desto färre
under början och slutet på säsongen.
Slitna hus, om än bättre än på andra kollogårdar på Barnens Ö.

Datum:
…2016-08-09………….

Namn:
……………Viktor Åkerblom……………………………
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INSPEKTIONSRAPPORT SOMMAREN 2016
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Inspektion av kollogård
Kollogård: Rånö seglarläger
Entreprenör: Arbacia AB
Profil: Seglingskollo

Utemiljön-innemiljön (standard)
Utemiljön
Kollogården ligger på norra Rånö i Stockholms södra skärgård. Till Rånö kommer man med
Waxholmsbolagets färja som går från Nynäshamn, restid 50 minuter.
Innemiljön
Huset där alla bodde var ett stort tvåvåningshus. som låg mycket vackert med utsikt över havet.
Det fanns 4 rymliga rum med god standard och det bodde 4-8 barn i varje rum. Det fanns 2
gemensamma rymliga rum med god standard. Det fanns 4 wc och 1 personal wc samt 2 duschar
för barnen och 1 för personalen. Duscharna fanns i källaren och de var lättillgängliga med god
standard.
Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet, brandövningar/ släckare samt
bryggor, strandbotten (badplats))
Olycksfall
Det fanns tydliga rutiner vid sjukdom och olycksfall. Vid olyckor och sjukdom hade de
telefonkontakt med föräldrarna.
Det fanns också tillgång till helikopter. I ”viktiga pärmen” fanns kontaktpapper. Det var ca 70 m
till vattnet.
Man måste kunna simma minst 100 m för att söka till kollot.
De hade även övning med att slå runt med jolle.
Vid hajk och utflykter är det alltid 7-8 ledare varje ledare ansvarar för ca 4 barn.
När barnen seglade finns det alltid följebåtar med ledare. Det fanns livbojar vid bryggan och
barnen använde flytvästar vid aktiviteter, i båtar och på bryggan.
1gång/år gör brandskyddsmyndigheten skyddsrondslistor .
En stor kontroll av brandskyddet görs inför varje sommar. Kontrollrond görs av jourledare varje
kväll.
Det fanns synliga brandsläckare och brandstegar. Skyltade utrymningsvägar och ingen var
blockerad. De hade brandövning första dagen, varje ny period. De hade informerat sig om tillsyn
gällande bottenområde och bryggor.
Bad och sjösäkerhet
Rutiner vid bad och sjöverksamhet finns.
Simkunnigheten provas i viken, måste kunna simma 100 m för att söka..
Vid mer avancerade vattenaktiviteter används alltid flytväst.
En ledare ansvarar för max 8 barn vid bad.
Ingen får bada utan ledare.
Bryggor/strandbotten
De hade informerat sig om tillsyn gällande bottenområde och bryggor.
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Brandövningar/släckare
Det finns tydliga dokumenterade rutiner samt checklista för brand.
Brandövning med barnen varje kolloperiod, dag ett.
Brandsläckare finns och kollas varje år. Skyltade nödutgångar finns. Dessa var inte
blockerade.

Måltid
Matsalen var rymlig och hade god standard. Det fanns 2 kockar och ett rum har köksjour varje dag
och hjälper till med maten.. Specialkost tillagades till dem som behövde Det serveras frukost,
lunch, middag och kvällsmacka.

Aktivitet
Efter frukost städar ungdomarna sina städområden i huset. Efter lunch erbjuds en
mängd olika aktiviteter som tex segelbåten, fotboll, baka, läsa olika kurser mm. En del
är obligatoriska men de flesta är frivilliga. Sängdags ca 22.00.
Barnupplevelser
När vi var där var barnen ute på en långsegling så vi kunde inte prata med någon.

Personalens kompetens
Manlig föreståndare som var utbildad lärare. Han har varit föreståndare sedan 1985.
Det fanns 8 ledare, 2 kockar och 2 praktikanter. Praktikanterna har inget eget ansvar
för barn, verksamhet eller utrustning. 4 ledare var mellan 20-25 år och 4 ledare var
över 25 år. All personal har arbetserfarenhet från dagis, skola eller/och kollo.
Arbetsschema fanns. Som lägst är fyra ledare i tjänst dagtid. På natten har
föreståndaren och en ledare jour. Alla ledare har varit barn på Rånö minst 2 år och
därefter varit praktikant 1 år och ledare under utbildning 1 år. Efter detta
introduceras nyanställd personal med en personalhelg på våren och en på hösten.
Personalen hade informerats både muntligt och skriftligt om säkerhetsföreskrifter och
rutiner.
Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Handlingsplan för kränkande särbehandling finns. Denna får alla underteckna att de läst.
Även muntlig genomgång.
Vid kränkande handlingar tar personalen ett samtal med berörda barn på en gång. Blir det inte
bättre efter samtalet tas kontakt med föräldrarna. Föreståndaren och ledarna samtalade mycket
med barnen och hade stor uppmärksamhet gällande mobbing/kränkande särbehandling. Trygghet
att ledarna sov i samma hus som barnen.

Observationer från informationsmötet
Inspektörerna deltog inte vid informationsmötet.
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Egna reflexioner
Rånö ligger otroligt vackert. Förstår att barnen tycker det är roligt att vara där.
Det var stråland solsken när vi var där.

Inspektörer:
Maria Edin, Spånga-Tensta sdf
Lillemor Persson, Bromma sdf
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Kommentarer:

INSPEKTIONSRAPPORT
Kocken var också med i kollo- verksamheten.
SOMMAREN 2016
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Inspektion av kollogård
Kollogård: Skeppsholmsgården
Entreprenör:Skeppsholmsgård Profil: Båtkollo
en

Utemiljön-innemiljön (standard)
Utemiljön
Kollot består att båtarna Shamrock och Lova.
Båtarna åker runt i Stockholms skärgård.

Innemiljön
Eftersom kollot är ombord på en båt är
inomhusutrymmena ganska trånga. Barnen
sover i nedfällbara våningssängar. Dessa är
placerade dels i matsalen och dels i hytter.
Kök (eller kabyss) finns. Där lagas all mat.

Kommentarer:
4 lärare, 1 danspedagog, 1 särkolelärare och
andra pedagogiska utbildningar
Kommentarer:
Det genomgår personalen varje år.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet, brandövningar/
släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Kommentar:
Olycksfall
Minst två ledare per båt har genomgått utbildning i hjärt och lungräddning.
Vid olycksfall har man alltid kontakt med sjukvården. Vid allvarlig olycka som kräver akut
läkarvård skickas helikopter omgående. I dessa fall följer alltid ledare med och föräldrar
möter upp på sjukhuset.
Vid olycksfall tas alltid telefonkontakt med föräldrar och debriefing hålls i barngruppen. Om
barnet måst åka hem kollar man alltid upp om han/hon vill/kan komma tillbaka.
Första förbandslådor finns.
Runt sjukdomar och olycksfall finns inga dokumenterade rutiner.

Bad och sjösäkerhet
Kommentarer:
Rutiner vid bad och sjöverksamhet finns.
Simkunnigheten beskrivs i hälsodeklarationerna.
Kommentarer:
Vid mer avancerade vattenaktiviteter
Stiftelsen Barnens dag har en väl genomarbetat rutin
används alltid flytväst.
för alla kollon kring säkerhet.
Detta är den del av utbildningen där personalens går
igenom det både praktiskt och får skriftlig
information.

En ledare ansvarar för max 8 barn vid bad.
Det finns nödraketer, livbåtar, livbälten och
livbojar ombord utifall olyckan skulle vara
framme.
Bryggor/strandbotten

Kommentarer:

Kommentarer:
Här verkar också Stiftelsen ha en genomarbetat rutin
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Eftersom kollot inte befinner sig på en och
samma plats hela sommaren kollar man
botten och djup med hjälp av sjökorten.
Brandövningar/släckare

Kommentar:
Det har också en väl markerad samlingsplats där alla
ska samlas. Där finns namnlista på de barn som är där
under den perioden.

Det finns tydliga dokumenterade rutiner samt checklista för brand.
Brandövning med barnen varje kolloperiod, dag ett.
Brandsläckare finns och kollas varje år. Två skyltade nödutgångar finns. Dessa var inte
blockerade.

Måltid

Kommentar:

På Skeppsholmsgården finns ingen anställd kock. Ledarna turas om att laga maten och barn
är alltid med och hjälper till. Det serveras frukost, lunch, middag och kvällsmacka.
Måltiderna äts ombord i matsalen eller på land.
Kommentar:
Aktivitet
Görs varje år.

Efter frukost seglar man. Efter lunch
lägger man oftast till någonstans. Stället
utforskas och då följer alla med – barn
som ledare. Sedan följer olika aktiviteter
såsom bad, bastu, lekar promenad etc. På
eftermiddagen fikar man och framåt
kvällen lagas och äts middag. Eventuellt
någon kvällsaktivitet såsom lek,
frågesport eller dylikt. Sängdags ca
22.00.
Barnen är uppdelade i arbetslag. Här turas
man om att laga mat, diska, hantera båten
tillsammans med ledarna. Varje arbetslag har
en ansvarig ledare.

Kommentarer:

Barnupplevelser
Ombord upplevde vi en mycket god
stämning. Det pratades, masserades, lästes
böcker, spelades kort. De barn vi pratade
med var positiva till kollot. Någon tyckte det
skulle bli jättetråkigt att skiljas åt. Inga
negativa röster från något barn.

Kommentarer:
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Personalens kompetens
Det fanns 9 ledare samt en praktikant och en kapten. Praktikanten hade inget
barnansvar utan var där för att lära sig segla. Åtta ledare var 20-25 år och tre ledare
var över 25 år.
Tre av ledarna jobbade första året och åtta
hade flera års erfarenhet som kolloledare.
Två ledare var lärarstudenter.

Kommentarer:
Kollot hade inte några hajker. De tältade på egna
tomten någon natt under kolloperioden.
Kolloperioderna är inte så långa så det är svårt att
hinnas med några större utflykter eller hajker.
På flera olika sätt tex genom fotbollsmatch eller annan
så träffar man även andra kollon.
Personalen har alltid med sig mobiltelefon

I och med att man skriver under sekretessförbindelsen informeras man också om
anmälningsskyldigheten. Detta finns tydligt beskrivet på blanketten.

Pedagogisk trygghet (Social kompetens)
Handlingsplan för kränkande särbehandling finns. Denna får alla underteckna att de läst.
Även muntlig genomgång.
Vid kränkande handlingar tar personalen ett samtal med berörda barn på en gång. Blir det
inte bättre efter samtalet tas kontakt med föräldrarna. Man gör allt för att ingen ska behöva
åka hem och det har ytterst sällan hänt. Men om det ändå inte blir bättre skickas mobbaren
hem.
Observationer från informationsmötet
Bra och tydligt informationsmöte för barn
och föräldrar.

Kommentarer:

Egna reflexioner
Det rådde en fin och lugn stämning ombord. Om kapten ropade ut något i högtalarna visste
alla barn och ledare vad de skulle göra. Tydlig men ödmjuk disciplin. Glada kollobarn och
lugna och engagerade ledare.
Inspektörer:
Lillemor Persson, Bromma sdf
Maria Edin, Spånga-Tensta sdf
INSPEKTIONSRAPPORT SOMMAREN 2016
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Inspektion av kollogård
Kollogård: Skeppsholmsgården
Entreprenör:Skeppsholmsgård Profil: Båtkollo
en
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Utemiljön-innemiljön (standard)
Utemiljön
Kollot består att båtarna Shamrock och Lova. Båtarna åker runt i Stockholms skärgård.
Innemiljön
Eftersom kollot är ombord på en båt är inomhusutrymmena ganska trånga. Barnen sover i
nedfällbara våningssängar. Dessa är placerade dels i matsalen och dels i hytter. Kök (eller
kabyss) finns. Där lagas all mat.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid
olycksfall, bad- och sjösäkerhet,
brandövningar/ släckare samt bryggor,
strandbotten (badplats))

Kommentarer:

Olycksfall
Kommentarer:
Minst två ledare per båt har genomgått
utbildning i hjärt och lungräddning.
Vid olycksfall har man alltid kontakt med sjukvården. Vid allvarlig olycka som kräver akut
läkarvård skickas helikopter omgående. I dessa fall följer alltid ledare med och föräldrar
möter upp på sjukhuset.
Kommentarer:
Vid olycksfall tas alltid telefonkontakt med
föräldrar och debriefing hålls i barngruppen.
Om barnet måst åka hem kollar man alltid
upp om han/hon vill/kan komma tillbaka.

Första förbandslådor finns.
Runt sjukdomar och olycksfall finns inga dokumenterade rutiner.
Bad och sjösäkerhet
Rutiner vid bad och sjöverksamhet finns.
Simkunnigheten beskrivs i hälsodeklarationerna.
Vid mer avancerade vattenaktiviteter används alltid flytväst.
Kommentarer:
En ledare ansvarar för max 8 barn vid bad.

Det finns nödraketer, livbåtar, livbälten och livbojar ombord om olyckan skulle vara framme.
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Intervjumall för samtal med föreståndaren och medarbetare
2016
Verksamhet:/Kollo Ivarsudde…………………….
.....Traditionellt...........................................

Profil:

Entreprenör:
Birkagården…………………………………………………………………………….….
Intervju genomförd av
Kolloinspektör: Eva-Carin Persson……………….
SDF:……Norrmalm………………………..
Datum för inspektionen:………/……2016
1. Vilken barnpedagogisk utbildning har du?

 Lärare
 Fritidspedagog/Fritidsledare
 Annan pedagogisk utbildning

Kommentarer:
Kommentarer:
8 års kollo ledare erfarenhet som
föreståndare samt ledningsmål + erfarenhet
av att jobba med barn 15 år +
ledarskunskapsutbildningar

Vilken: Praktisk………….………………….
2. Hur länge har du arbetat som föreståndare på kollo?
8år
 Detta är min första sommar
 1 år tidigare
 2-4 år
 5 år och längre

3. Hur många arbetar på kollot denna period, förutom du som föreståndare?
Kommentarer:
10..ledare
1..husmor/kock
2..miniledare
4. Hur många ledare är mellan åldern?
6..20-25 år
6..> 25 år
5. Hur många av personalen har en allmän pedagogisk kompetens?
2…allmän pedagogisk kompetens
Kommentarer:

5.1 Har all personal genomgått utbildning i hjärt och lungräddning samt livräddning?

 Ja
 Nej

Kommentarer:
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5.2 Har all personal lämnat utdrag ur belastningsregistret? Be att få se dokumentationen

 Ja
 Nej

Kommentar:

6. Kontrollera att det finns tydliga scheman för personalen. Se till att du får se ett schema och
kontrollera personalfördelningen under dygnet. Hur många personal arbetar per pass? Be om
en personalförteckning med redovisning av vilka som arbetar respektive period.
Kommentarer:

7. Hur introduceras nyanställd personal?
Kommentarer:
Informationsmöte 19 maj + förberedelse helg 28-29 maj

8. Vilken roll/vilket uppdrag har praktikanterna på kollot?
Kommentarer:
Har ej praktikanter.

9. Har du/ni samlat personalen för att förbereda kollosommaren?

 Ja
 Nej

Kommentarer:
Förberedelse helg.

10. På vilket sätt har personalen informerats om säkerhetsföreskrifter och rutiner?

 Muntligt
 Skriftligt

Kommentarer:

11. Är personalen informerad att det råder alkohol- och tobaksförbud på kollot?
Kommentarer:
 Ja
Policy
 Nej
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12. Hur arbetar ni med det systematiska brandskyddsarbetet? Görs det varje år?
Kommentarer:
Beskriv arbetet
Jag (Oscar) är utbildad i detta. Vi har anställt en firma
som hjälper oss med detta samt kontrollerar att det
utförs.

13. Har ni brandövning varje period?
 Ja
 Nej
Om ja, vilken dag av barnens vistelse?
 första dagen
 andra dagen

Vi har även branduppgifter vid nödan.

Kommentar:

14. Synliga brandsläckare och utrymningsvägar?
Finns brandsläckare
Kommentar:
 Ja
 Nej
Kollas brandsläckarna varje år?
 Ja
 Nej
Finns brandtrappa där sådan behövs?
 Ja
 Nej
Skyltade utrymningsvägar
 Ja
 Nej
Är någon utrymningsväg blockerad?
 Ja
 Nej
15. Har ni informerat er om den tillsyn som genomförts vid badplatsen i samband med
säsongsstart dvs genomgång av bottenområdet och bryggor?
Kommentar:
 Ja
Vi har kontorollerat botten.
 Nej
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16. Finns det säkerhetsrutiner vid bad och andra vattenaktiviteter?
Kommentarer:
 Ja
 Nej
Om nej, vad saknas?
Hur många barn ansvarar varje ledare för vid
vattenaktivitet?
3-5 barn…………………………………….
17. Finns det säkerhetsrutiner vid sjöverksamhet?
Kommentarer:
 Ja
 Nej
Om nej, vad saknas?
……………………………………………….
Hur kontrollerar ni simkunnighet?
Infolappar får föräldrar + att vi kontrollerar
vid periodstart.
18. Finns det säkerhetsföreskrifter och rutiner för utflykter och hajker?
Kommentarer:
 Ja
 Nej
Om nej, vad saknas?
……………………………………………….
Hur många ledare deltar vid utflykter och
hajker ? (minst 2 ledare)
2-12………………………………………….
Hur många barn ansvarar varje ledare för?
Cirka 5st…………………………………….
Vilken utrustning finns med vid hajk?
ex, mob, förbandslåda
Ficklampor, mm, (allt)!

19. Finns det dokumenterade rutiner vid medicinhantering och förvaring?
Kommentarer:
Ja allt finns! Listor + tidsschema + rutiner. Allt är inlåst i ett skåp.

20. Finns det dokumenterade rutiner för sjukdom och olyckor?
Kommentarer:
JA, incidentapport.
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21. Hur följer du/ni upp barnens eventuella olyckor och sjukdom upp?
Kommentarer:
 Telefonkontakt med föräldrar
 Annat, vad
……………………………………………….
22. Hur använder ni er handlingsplan kring mobbing/kränkande särbehandling
Kommentarer:
Vi andvänder ass utav Birkagårdens handlingsplan. Vi har även arbetat fram en lika handlingsplan med
personalgruppen.

23. Är all personal informerad om anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa?
 Ja
 Nej

24. Hur ser jourrutiner för natten
Kommentarer:
2 sovande jourer i var sitt hus varje natt

25. Var sover jouren?
 I samma hus som barnen
 I angränsande hus
Om, i angränsade hus hur gör barnen som
behöver stöd?
………………………………………..

Kommentarer:

26. Beskriv hur dagsrutinerna ser ut?
Kommentarer:

27. På vilket sätt är barnen delaktiga ?
28. Hur ser rutiner för de första och sista dagarna på kollot ut?
29. På vilket sätt har barnen informerats om säkerhetsföreskrifter och dagliga rutiner?
Har barnen varit delaktiga i framtagande av ordningsreglerna ?
Kommentarer
På det första motet med barnen.
De har även ett stormöte med barnen i mitten av perioden där de får delta i hur de har det eller vill ha det.
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30. Har informationsmöten med barn och föräldrar genomförts?

 Ja
 Nej

Kommentarer:

31. Hur många personal deltar på ut- och hemresorna med barnen?
Kommentarer:
Antal…2

 Finns säkerhetsbälten i bussarna?
 Ja
 Nej
 Föräldrarna skjutsar
32. Sker transporter av barn under kolloperioden i bilar och hur informerar ni föräldrarna?
Kommentarer:
 Ja
Vi ställer frågan i infolapparna som föräldrarna
 Nej
skickar med.
Om, ja har den som skjutsar tillgång till
mobiltelefon?
 Ja
 Nej
33. Hur många barn har uteblivit från kollot under innevarande period utan att ni har
informerats?
Kommentarer:
Ingen.

34. När och hur rapporterade ni detta tillstadsdelen?
 omgående
 inom en vecka
 muntligt per telefon till stadsdelen
 skriftligt via entreprenören eller per mail
35. Hur många barn har åkt hem tidigare under innevarande period?
Kommentarer:

Inget.

36. När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Kommentarer:
 omgående
 inom en vecka
 muntligt per telefon till stadsdelen
 skriftligt via entreprenören eller per mail

37. Egna reflexioner:
Datum:

18/6 -16

Namn: Ewa-Carin Persson
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Intervjumall för samtal med föreståndaren och medarbetare
2016
Verksamhet:/Kollo …Utepedagogik…AKKA, Djuprämmen och
Udden…………………………….
Profil: Äventyr och bad
Entreprenör: Utepedagogik
Intervju genomförd av
KolloinspektörEwa-Carin PerssonSDF:Norrmalm Östermalm Rinkeby/Kista
Datum för inspektionen:16,17/7 2016
1. Vilken barnpedagogisk utbildning har du?

 Lärare
 Fritidspedagog/Fritidsledare
 Annan pedagogisk utbildning

Kommentarer:
Kommentarer:
Jag träffade Joel som är ägare av kollo . ewa

vilken…………………….………………….
2. Hur länge har du arbetat som föreståndare på kollo?
 Detta är min första sommar
 1 år tidigare
 2-4 år
 5 år och längre
3. Hur många arbetar på kollot denna period, förutom du som föreståndare?
Kommentarer:
…..ledare
Se schema på respektive kollo

…..husmor/kock
…..praktikanter
4. Hur många ledare är mellan åldern?
…..20-25 år
…..> 25 år
5. Hur många av personalen har en allmän pedagogisk kompetens?
……allmän pedagogisk kompetens
Kommentarer:

5.1 Har all personal genomgått utbildning i hjärt och lungräddning samt livräddning?

X Ja
 Nej

Kommentarer:
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5.2 Har all personal lämnat utdrag ur belastningsregistret? Be att få se dokumentationen
Kommentar:

 xJa
 Nej
6. Kontrollera att det finns tydliga scheman för personalen. Se till att du får se ett schema och
kontrollera personalfördelningen under dygnet. Hur många personal arbetar per pass? Be om
en personalförteckning med redovisning av vilka som arbetar respektive period.
Kommentarer:

bifogas

7. Hur introduceras nyanställd personal?
Kommentarer:

Vi har en teamhelg i maj på 4 dagar där vi jobbar med gruppdynamik, lära känna
varandra, feedback, kommunikation, etc. Sedan har vi 6 dagar innan kollogården
öppnar där vi jobbar med rutiner, planering, brandövning, hlr, livräddning etc.
Förutom detta får varje anställd en handbok i att jobba som kolloledare. I denna
handbok finns företagets riktlinjer för att jobba som kolloledare.

8. Vilken roll/vilket uppdrag har praktikanterna på kollot?
Kommentarer:

Som praktikant har man inget eget ansvar utan har alltid en ledare med sig som är
ansvarig. De praktikanter som gör praktik på våra kollogårdar är endast tidigare
kollobarn som varit på våra gårdar minst tre år. Uppdraget är att få en inblick i att
arbeta som kolloledare. Sedan kan det se olika ut beroende på om man gör sin
första praktik eller sin tredje och sista praktik säsong.

9. Har du/ni samlat personalen för att förbereda kollosommaren?

 Ja
 Nej

Kommentarer:
Vi har en teamhelg i maj på 4 dagar där vi
jobbar med gruppdynamik, lära känna
varandra, feedback, kommunikation, etc. Sedan har vi 6 dagar innan kollogården
öppnar där vi jobbar med rutiner, planering, brandövning, hlr, livräddning etc.
Förutom detta får varje anställd en handbok i att jobba som kolloledare. I denna
handbok finns företagets riktlinjer för att jobba som kolloledare.

10. På vilket sätt har personalen informerats om säkerhetsföreskrifter och rutiner?

 Muntligt
 Skriftligt

11. Är personalen informerad att det råder
 Ja
 Nej

Kommentarer:
Samtlig personal informeras om våra
säkerhetsföreskrifter samt rutiner i samband
med våra sex förberedelsedagar på
kollogården. Detta göras praktiskt samt
teoretiskt. I vår handbok i att jobba som
kolloledare finns den teoretiska delen.
Förutom detta går vi genom alla
säkerhetsföreskrifter
praktiskt.
alkoholoch tobaksförbud
på kollot?
Kommentarer:
Samtlig personal informeras om att det är
alkohol och tobaksförbud på kollogården.
Företagets regler vad gällande alkohol är så att
man inte få ha alkohol i blodet när man vistas
på kollogården. Dvs om man är ledig och tar
en öl får man inte sova på kollogården.
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12. Hur arbetar ni med det systematiska brandskyddsarbetet? Görs det varje år?
Kommentarer:
Beskriv arbetet
Inför varje sommar så gås anläggningen
igenom av vår vaktmästare. Sedan går
anläggningen igenom av
brandsäkerhetsföretag. Sedan kontrolleras
anläggningen av en brandinspektör från
Värmlands barndförsvar.

13. Har ni brandövning varje period?
 Ja
 Nej
Om ja, vilken dag av barnens vistelse?
 första dagen
 andra dagen

Kommentar:
Det görs minst en brandövning dag två varje ny period.
Först går vi en rundvandring på kollogården och pratar
om alla saker som har med brand att göra. Dvs
utrymningsvägar, brandsläckare, brandceller,
branddetektorer, utrymningsknappar, återsamlingsplatsen
etc. Sedan gör vi en brandutrymning där vi sätter igång
brandlarmet och deltagarna samt personalen får utrymma
lokalerna och samlas vid vår återsamlingsplats. Vi gör om
brandutrymningen tills deltagargruppen klarat av att göra
den på ett ordentligt sätt. Efter detta för samtliga deltagare
sätta sig och lyssna på en av våra kolloledare som när han
var 9 år gammal så fick han ett brinnande stormkök på sig
och började brinna. Viktigt att deltagarna förstår att det
verkligen kan hända vem som helst och inte tänker det
händer aldrig mig.

14. Synliga brandsläckare och utrymningsvägar?
Finns brandsläckare
Kommentar:
x Ja
 Nej
Kollas brandsläckarna varje år?
 x Ja
 Nej
Finns brandtrappa där sådan behövs?
 xJa
 Nej
Skyltade utrymningsvägar
 x Ja
 Nej
Är någon utrymningsväg blockerad?
 Ja
x Nej
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15. Har ni informerat er om den tillsyn som genomförts vid badplatsen i samband med
säsongsstart dvs genomgång av bottenområdet och bryggor?
Kommentar:
 Ja
 Nej
Samtliga badplatser kontrolleras innan varje
säsong genom att vi dyker av området och
kontrollerar bottenområdet. Då går vi även
igenom bryggor och bojar och ankarfästen.

16. Finns det säkerhetsrutiner vid bad och andra vattenaktiviteter?
Kommentarer:
 Ja
Det måste alltid vara minst två ledare vid bad
 Nej
oavsett antalet barn. Men överstiger
Om nej, vad saknas?
Hur många barn ansvarar varje ledare för vid
vattenaktivitet?
……………………………………………….

barnantalet 20 barn måste det vara tre ledare.
En ledare är alltid på bryggan och överblickar
badet och räknar antalet barn. Den andra
ledaren är vid vår badtavla. Varje barn som
går ut på bryggan sätter upp sin namnlapp på
bad. På detta sätt vet vi vilka barn som badar
samt hur många. Har vi fler barn en 20 som
badar har vi även en ledare i vattnet.

17. Finns det säkerhetsrutiner vid sjöverksamhet?
Kommentarer:
 Ja
Varje period får barnen göra en simuppvisning så
 Nej
att vi vet varje barns simkunnighet. De barn som
Om nej, vad saknas?
inte är tillräckligt trygga i vattnet får bada med
………………………………………………. flytväst. Vi erbjuder även aktiviteter där vi lär
barnen simma. Vi sjöverksamhet har ledarna alltid
Hur kontrollerar ni simkunnighet?

med sig komradio och eller mobiltelefon. Samtliga
deltagre och ledare har alltid flytväst på sig på
samtlig sjöverksamhet.

………………………………………………
18. Finns det säkerhetsföreskrifter och rutiner för utflykter och hajker?
Kommentarer:
 Ja
Vid utflykter och hajk har ledarna med sig
 Nej
Om nej, vad saknas?
……………………………………………….
Hur många ledare deltar vid utflykter och
hajker ? (minst 2 ledare)

komradio och eller mobiltelefon samt
förstahjälpen väska. Minst två ledare är med
om vi är på utflykt eller hajk oftast fler. Varje
ledare ansvarar mör maximalt 10 barn.

……………………………………………….
Hur många barn ansvarar varje ledare för?
……………………………………………….
Vilken utrustning finns med vid hajk?
ex, mob, förbandslåda
……………………………………………..

19. Finns det dokumenterade rutiner vid medicinhantering och förvaring?
Kommentarer:
Samtliga mediciner som verksamheten/medicinansvarig ledare ska ansvara för ska vara
medicinerat i en dosett. Dessa mediciner förvaras på vårt kontor som är låst. Den
medicinansvariga skriver på vår medicintavla när medicin har givits samt av vem.
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20. Finns det dokumenterade rutiner för sjukdom och olyckor?
Kommentarer:
Vid sjukdom så ringer vi alltid till vårdnadshavare. Vi olyckor kontaktas även vårdnadshavare
men och skadan är så pass akut prioriterar vi alltid barnet först och att de kommer till sjukhus
sedan kontaktas vårdnadshavare. Samtliga sjukdom och skadetillfällen dokumenteras.

21. Hur följer du/ni upp barnens eventuella olyckor och sjukdom upp?
Kommentarer:
x Telefonkontakt med föräldrar
 Annat, vad
……………………………………………….
22. Hur använder ni er handlingsplan kring mobbing/kränkande särbehandling
Kommentarer:
Vi gör olika case/scenarion där vi spelar upp olika typer av mobbingsituationer. Där samtliga ledare får
diskutera på vilket sätt man kan lösa situationen samt vad för lösningar vi har för att individerna ska
kunna fungera tillsammans på kollo. Vi tittar även på vad för saker vi kunde ha gjort för att förebygga att
mobbing och trakasserier kunde skett.

23. Är all personal informerad om anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa?
 Ja
 Nej
Samtlig personal är informerad om anmälningsplikten om misstanke om ett barn far illa. Vi har även gått
igenom socialstyrelsens utbildningsfolder i ämnet. Förutom detta så har vi en mall för att göra dessa
anmälningar. Om en ledare vill göra en anmälan så får den stöd av föreståndaren och eller
verksamhetsansvarig att fylla i anmälningsmallen samt även ta bort sådant i dokumentationen som kan
var egna slutsatser elelr spekulationer. I anmälan ska det endast vara en återberättelse på vad barnet sagt
eller gjort.

24. Hur ser jourrutiner för natten
Kommentarer:
Varje kväll får samtliga barn veta vem som sover jour. Ledaren som sover jour sover i nära
anslutning till barnen. Under natten kan barnen gå till jouren om det skulle vara något. Om
jouren behöver stöd i någon situation som skulle ske under natten så sover alltid föreståndaren
bakjour. På morgonen när en ledare ska väcka barnen så avrapporterar jouren till denna ledare
om det är något speciellt som hänt under natten.

25. Var sover jouren?
 I samma hus som barnen
 I angränsande hus
Om, i angränsade hus hur gör barnen som
behöver stöd?
………………………………………..
26. Beskriv hur dagsrutinerna ser ut?
Kommentarer: Se bifogad bilaga

Kommentarer:

34
27. På vilket sätt är barnen delaktiga ?
- i vardagssysslorna Varje barnrum har ansvar för ett gemensamt städområde inne eller ute.
-

kring maten

-

aktiviteterna

Barnen ansvarar även för att hjälpa till med att diska och duka. Barnen
får även planera och hålla i vissa aktiviteter.

28. Hur ser rutiner för de första och sista dagarna på kollot ut?
Kommentarer: Se bifogade bilagor

29. På vilket sätt har barnen informerats om säkerhetsföreskrifter och dagliga rutiner?
Har barnen varit delaktiga i framtagande av ordningsreglerna ?
Kommentarer
Alla barn är informerade om våra säkerhetsrutiner. Vi har en brandövning, simuppvisning samt
att vi går en rundvandring på kollogården där vi går igenom alla olika regler och förhållningsätt
för de olika platserna. Barnen får själva skriva egna rumsregler som gäller i deras rum.
Förutom detta gör vi en gemensam värdegrund som samtliga barn och ledare får skriva under.
Värdegrunden sätts upp på en central plats på kollogården. I rummen, anslagstavlorna och vår
aktivitetstavla finns det tydligt beskrivet hur de dagliga rutinerna ser ut. Vi har även gått
igenom dessa under rundvandringen.

30. Har informationsmöten med barn och föräldrar genomförts?

 Ja
 Nej

Kommentarer:

31. Hur många personal deltar på ut- och hemresorna med barnen?
Kommentarer:
Antal…………..

 Finns säkerhetsbälten i bussarna?
 Ja
 Nej
 Föräldrarna skjutsar
32. Sker transporter av barn under kolloperioden i bilar och hur informerar ni föräldrarna?
Kommentarer: Endast vi sjuktransporter samt
 Ja
hemtransport av barn. Då kontaktas vårdnadshavare
 Nej
först för att kontrollera om detta är okej. Vi har även
Om, ja har den som skjutsar tillgång till
inskrivet en sådan text i vår hälsodeklaration. Den
som skjutsar har alltid mobiltelefon samt barnets
mobiltelefon?
hälsodeklaration med sig.
 Ja
 Nej
33. Hur många barn har uteblivit från kollot under innevarande period utan att ni har
informerats?
Kommentarer:
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34. När och hur rapporterade ni detta tillstadsdelen?
x omgående
 inom en vecka

 muntligt per telefon till stadsdelen
 skriftligt via entreprenören eller per mail
35. Hur många barn har åkt hem tidigare under innevarande period?
Kommentarer:

36. När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Kommentarer:
 xomgående
 inom en vecka
 muntligt per telefon till stadsdelen
 skriftligt via entreprenören eller per mail

37. Egna reflexioner:
Kommentarer:
Mycket väl fungerande kollo både pedagogiskt, bemötande till barnen , välorganiserat, välskött och rent .
Bland de bästa kollo jag varit på.
Ewa-Carin

Datum 2016 07 17

Namn: Ewa-Carin Persson 0761209217
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Intervjumall för samtal med föreståndaren och medarbetare
2016
Verksamhet: Kollo Strand

Profil: Traditionellt

Entreprenör: Stiftelsen Barnens Dag
Intervju genomförd av
Kolloinspektör: Anneli Sulin

SDF: Farsta sdf

Datum för inspektionen: 30/6 2016
1. Vilken barnpedagogisk utbildning har du?

 Lärare
 Fritidspedagog/Fritidsledare
x Annan pedagogisk utbildning

Kommentarer:
Kommentarer:
Utbildar sig till gymnasielärare, estetisk linje

vilken: danshögskolan
2. Hur länge har du arbetat som föreståndare på kollo?
Har tidigare varit ledare ett år
x Detta är min första sommar
 1 år tidigare
 2-4 år
 5 år och längre
3. Hur många arbetar på kollot denna period, förutom du som föreståndare?
Kommentarer:
8 ledare
1 husmor/kock
2 praktikanter
4. Hur många ledare är mellan åldern?
Olika beroende på period
6 st 20-25 år
2 st 25 år
5. Hur många av personalen har en allmän pedagogisk kompetens?
allmän pedagogisk kompetens
Kommentarer: De flesta har eller har påbörjat
högskoleutbildning. Fritidsledare, utbildning
inom dans och musik eller
arbetslivserfarenhet
5.1 Har all personal genomgått utbildning i hjärt och lungräddning samt livräddning?

X Ja
 Nej

Kommentarer: HLR genomgång inför varje period.
Gemensam hjärtstartare finns.

5.2 Har all personal lämnat utdrag ur belastningsregistret? Be att få se dokumentationen

X Ja
 Nej

Kommentar: Det finns samlat på Stiftelsen Barnens
Dags kansli.
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6. Kontrollera att det finns tydliga scheman för personalen. Se till att du får se ett schema och
kontrollera personalfördelningen under dygnet. Hur många personaler arbetar per pass? Be
om en personalförteckning med redovisning av vilka som arbetar respektive period.
Kommentarer: Har fått se schema både för personal samt praktikanter. De arbetar 3-4 personal per pass och två
pass per dag. Flera arbetar 2-3 perioder.

7. Hur introduceras nyanställd personal?
Kommentarer: All personal genomgår en utbildningshelg (2 dagar), ska läsa ”att arbeta på kollo”, och
genomgång innan kollostart på kollogården

8. Vilken roll/vilket uppdrag har praktikanterna på kollot?
Kommentarer: De är extrahänder. Utför samma jobb som kolloledarna men inte med samma ansvar. Hjälper
också till i köket vid behov.

9. Har du/ni samlat personalen för att förbereda kollosommaren?

x Ja
 Nej

Kommentarer: Under utbildningshelgen

10. På vilket sätt har personalen informerats om säkerhetsföreskrifter och rutiner?

x Muntligt
x Skriftligt

Kommentarer: finns en pärm med säkerhetsrutiner

38
11. Är personalen informerad att det råder alkohol- och tobaksförbud på kollot?
Kommentarer:
x Ja
 Nej

12. Hur arbetar ni med det systematiska brandskyddsarbetet? Görs det varje år?
Kommentarer:
Beskriv arbetet: Det görs under
förarbetsdagen inför varje kolloperiod.
Brandövningar.

13. Har ni brandövning varje period?
x Ja
 Nej
Om ja, vilken dag av barnens vistelse?
x första dagen
 andra dagen

Kommentar: De görs till ledarna anser att alla barn vet
precis hur de ska agera. Kan bli upp till 5 gånger

14. Synliga brandsläckare och utrymningsvägar?
Finns brandsläckare
Kommentar:
I ett av rummen i barnhuset hängde gardinen
x Ja
ner över el elementet. Skulle åtgärdas direkt
 Nej
Kollas brandsläckarna varje år?
x Ja
 Nej
Finns brandtrappa där sådan behövs?
x Ja
 Nej
Skyltade utrymningsvägar
x Ja
 Nej
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Är någon utrymningsväg blockerad?
 Ja
x Nej
15. Har ni informerat er om den tillsyn som genomförts vid badplatsen i samband med
säsongsstart dvs genomgång av bottenområdet och bryggor?
Kommentar: Under utbildningshelgen.
x Ja
Stiftelsen utför kollerna
 Nej

16. Finns det säkerhetsrutiner vid bad och andra vattenaktiviteter?
Kommentarer: De barn som inte kan simma får hålla
x Ja
sig innanför bojlinan. Sim test görs på barnen som får
 Nej
ett armband som bevis. Personalen är uppdelade,
Om nej, vad saknas?
strandchef och badvakter. Att bada med flytväst är ok
Hur många barn ansvarar varje ledare för vid
vattenaktivitet?
Högst 14 barn
17. Finns det säkerhetsrutiner vid sjöverksamhet?
Kommentarer:
x Ja
 Nej
Om nej, vad saknas?
……………………………………………….
Hur kontrollerar ni simkunnighet?
Alla barn får göra ett sim test
18. Finns det säkerhetsföreskrifter och rutiner för utflykter och hajker?
Kommentarer: utrustningen är färdig packad enligt
x Ja
regler för vad som ska finnas
 Nej
Om nej, vad saknas?
……………………………………………….
Hur många ledare deltar vid utflykter och
hajker? c:a 5. Alltid en back-up på gården
……………………………………………….
Hur många barn ansvarar varje ledare för?
C:a 8 barn
Vilken utrustning finns med vid hajk?
ex, mobil, förbandslåda, medicintält med
listor på barnens mediciner och
telefonlistor/ringlista. Sedan all vanlig
utrustning som behövs för en hajk
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19. Finns det dokumenterade rutiner vid medicinhantering och förvaring?
Kommentarer: JA! Jouren har medicinansvaret och ser till att alla barn som behöver får sin medicin. Det noteras
på en lista. Även fästingbett skrivs upp, vilken dag barnet fick det.

20. Finns det dokumenterade rutiner för sjukdom och olyckor?
Kommentarer: Ja, allt dokumenteras i föreståndarboken

21. Hur följer du/ni upp barnens eventuella olyckor och sjukdom upp?
Kommentarer: ringer 112 eller 1177 beroende på vad
x Telefonkontakt med föräldrar
det gäller. Kontaktar Stiftelsen och föräldrar
 Annat, vad
……………………………………………….
22. Hur använder ni er handlingsplan kring mobbing/kränkande särbehandling
Kommentarer: Faddersystem i rummet, samarbetsövningar och konfliktlösningar

23. Är all personal informerad om anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa?
x Ja
 Nej

24. Hur ser jourrutiner för natten
Kommentarer: en ledare sover alltid i barnhuset. Innan barnen går och lägger sig samlas man en stund med
ledarna.

25. Var sover jouren?
x I samma hus som barnen
 I angränsande hus
Om, i angränsade hus hur gör barnen som
behöver stöd?
………………………………………..
26. Beskriv hur dagsrutinerna ser ut?

Kommentarer:
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Kommentarer: Barnen väcks av personalen med ett roligt tema, varje dag. Sedan man städat undan får man sin
”frukost kupong”. Sedan en förmiddagsaktivitet, lunch, lugna timmen (då ledarna, utom en planerar).
Eftermiddagsaktivitet, mellanmål, fri lek, middag, kvällsaktivitet, litet mellanmål och nattsamling

27. På vilket sätt är barnen delaktiga?
- i vardagssysslorna, städar sina rum och i barnhuset
-

kring maten, diskar och dukar av

-

aktiviteterna, första och sista dagen ges lite mer faddertid

28. hur ser rutinerna ut första och sista dagen
Kommentarer: Första dagen har man en välkommen samling. Personalen går igenom packningen och telefoner
lämnas in. Introduktion om bla brandsäkerhet och andra säkerhets föreskrifter. Rummen delas ut. All personal
arbetar den första dagen.
Sista dagen packar barnen klart. Man äter en brunch och har lite tävlingar. All personal jobbar.

29. På vilket sätt har barnen informerats om säkerhetsföreskrifter och dagliga rutiner?
Har barnen varit delaktiga i framtagande av ordningsreglerna?
Kommentarer: Barnen har informerat om säkerhet och de dagliga rutinerna. Barnen är inte delaktiga i
framtagandet av ordningsreglerna utom i vissa saker som gäller det egna rummet och trivsel

30. Har informationsmöten med barn och föräldrar genomförts?

x Ja
 Nej

Kommentarer: ja ett innan kollo i maj/juni i
Stockholm

31. Hur många personaler deltar på ut- och hemresorna med barnen?
Kommentarer:
Antal 2

 Finns säkerhetsbälten i bussarna?
x Ja
 Nej Föräldrarna skjutsar
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32. Sker transporter av barn under kolloperioden i bilar och hur informerar ni föräldrarna?
Kommentarer: bara undantagsvis som vid transporter
 Ja
till sjukhus eller vårdcentral.
x Nej
Om, ja har den som skjutsar tillgång till
mobiltelefon?
X Ja
 Nej
33. Hur många barn har uteblivit från kollot under innevarande period utan att ni har
informerats?
Kommentarer:

Ingen denna period

34. När och hur rapporterade ni detta tillstadsdelen?
Det görs en avvikelserapport och föräldrar
x omgående
informeras. Stiftelsen meddelar stadsdelarna
 inom en vecka

 muntligt per telefon till stadsdelen
X skriftligt via entreprenören eller per mail
35. Hur många barn har åkt hem tidigare under innevarande period?
Kommentarer: Inga ännu så länge

36. När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Kommentarer:
 X omgående
 inom en vecka
 muntligt per telefon till stadsdelen
 X skriftligt via entreprenören eller per
mail

37. Egna reflexioner:
Kommentarer: Som vanligt blir man imponerad av den glädje och det engagemang som ledarna
uppvisar. De barn vi pratade med hade haft det bra och roligt under perioden, de åkte hem dagen
efter. Någon hade längtat hem lite i början men det hade gått över.

Datum: 2016-07-08

Namn: Anneli Sulin
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Intervjumall för samtal med föreståndaren och medarbetare 2016
Verksamhet: Kollo Strandhem

Profil: Traditionellt

Entreprenör: Stiftelsen Barnens Dag
Intervju genomförd av
Kolloinspektör: Anneli Sulin
SDF: Farsta
Datum för inspektionen: 30/6 2016
1. Vilken barnpedagogisk utbildning har du?
Kommentarer:
Kommentarer: Läst pedagogik,
 Lärare
Personal
vetare, arbetslivs erfarenhet
 Fritidspedagog/Fritidsledare

x Annan pedagogisk utbildning
vilken se kommentaren
2. Hur länge har du arbetat som föreståndare på kollo?
Kolloledare två år, praktikant och kollobarn
 Detta är min första sommar
x 1 år tidigare
 2-4 år
 5 år och längre
3. Hur många arbetar på kollot denna period, förutom du som föreståndare?
Kommentarer: tilldelas en ledare per fem barn
8st ledare
och kock

1st husmor/kock
2st praktikanter
4. Hur många ledare är mellan åldern?
6st 20-25 år
3st 25 år
5. Hur många av personalen har en allmän pedagogisk kompetens?
allmän pedagogisk kompetens
Kommentarer: Hälften lärare och sedan
Se kommentar
fritidspedagoger
5.1 Har all personal genomgått utbildning i hjärt och lungräddning samt livräddning?

X Ja
 Nej

Kommentarer: Genomgång innan varje period.
Stiftelsen erbjuder livräddning. Finns hjärtstartare som
delas mellan gårdarna

5.2 Har all personal lämnat utdrag ur belastningsregistret? Be att få se dokumentationen

x Ja
 Nej

Kommentar: finns på Stiftelsen Barnenes dags kansli

6. Kontrollera att det finns tydliga scheman för personalen. Se till att du får se ett schema och
kontrollera personalfördelningen under dygnet. Hur många personal arbetar per pass? Be om
en personalförteckning med redovisning av vilka som arbetar respektive period.
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7. Hur introduceras nyanställd personal?
Kommentarer: Informationsmöte i april, utbildningshelg i Maj/juni och förarbetsdag inför varje period

8. Vilken roll/vilket uppdrag har praktikanterna på kollot?
Kommentarer: De arbetar inte med det som innefattar sekretess. De är extra händer men har inte samma ansvar
som ledarna. De har eget schema.

9. Har du/ni samlat personalen för att förbereda kollosommaren?

x Ja
 Nej

Kommentarer: sågs på en utbildningshelg i maj/juni

10. På vilket sätt har personalen informerats om säkerhetsföreskrifter och rutiner?

x Muntligt
x Skriftligt

Kommentarer: på säkerhetsgenomgångar och i
skriften ”att arbeta på kollo” finns också en
föreståndarpärm med information

11. Är personalen informerad att det råder alkohol- och tobaksförbud på kollot?
Kommentarer: står även i broschyrens de får när de
x Ja
kommer
 Nej

12. Hur arbetar ni med det systematiska brandskyddsarbetet? Görs det varje år?
Kommentarer: Personalen förväntas hålla ett öga på
Beskriv arbetet: Görs varje period,
brandsäkerheten
brandövning första dagen, den som är
”gårdis” kollar brandsäkerhet.
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13. Har ni brandövning varje period?
x Ja
 Nej
Om ja, vilken dag av barnens vistelse?
x första dagen
 andra dagen

Kommentar: Brandövningen görs ibland upp till fem
gånger för att det ska sitta ordentlig i barnen.

14. Synliga brandsläckare och utrymningsvägar?
Finns brandsläckare
Kommentar: Brandsläckarna kollas av
Stiftelsen varje år.
x Ja
 Nej
Kollas brandsläckarna varje år?
x Ja
 Nej
Finns brandtrappa där sådan behövs?
x Ja
 Nej
Skyltade utrymningsvägar
x Ja
 Nej
Är någon utrymningsväg blockerad?
 Ja
x Nej
15. Har ni informerat er om den tillsyn som genomförts vid badplatsen i samband med
säsongsstart dvs genomgång av bottenområdet och bryggor?
Kommentar: De har kontakt med
x Ja
vaktmästarna på Barnens ö
 Nej

x Ja
 Nej
Om nej, vad saknas?
Hur många barn ansvarar varje ledare för vid
vattenaktivitet?Det är alltid minst tre ledare

Kommentarer: Barnen får göra ett sim test och bära ett
armband om de klarat det. Om inte får man simma
innanför bojlinan eller ha flytväst på sig.
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17. Finns det säkerhetsrutiner vid sjöverksamhet?
Kommentarer: Tappar man sitt armband får man göra
x Ja
om sim testet innan man badar utanför linan
 Nej
Om nej, vad saknas?
……………………………………………….
Hur kontrollerar ni simkunnighet? Sim test
för barnen
………………………………………………
18. Finns det säkerhetsföreskrifter och rutiner för utflykter och hajker?
Kommentarer:
x Ja
 Nej
Om nej, vad saknas?
……………………………………………….
Hur många ledare deltar vid utflykter och
hajker ? (minst 2st ledare)
2-3st ledare deltar med ca, 25st barn. Två
sover kvar med barnen
Hur många barn ansvarar varje ledare för?
……………………………………………….
Vilken utrustning finns med vid hajk?
ex, mobiler, förbandslåda
mobiltelefon, förbandslåda, brandfilt
medicinlista och mediciner mat och annan
nödvändig utrustning

19. Finns det dokumenterade rutiner vid medicinhantering och förvaring?
Kommentarer: Ja och medicinerna är inlåsta och listor finns. Noteras också fästingbett med datum vilket dag
barnet fått det

20. Finns det dokumenterade rutiner för sjukdom och olyckor?
Kommentarer: Ja. Finns akutbil att låna som flera gårdar kan låna

21. Hur följer du/ni upp barnens eventuella olyckor och sjukdom upp?
Kommentarer: kontakt med Stiftelsen,
x Telefonkontakt med föräldrar
avvikelserapport. De barn som tillfrisknar är
x Annat, vad
välkomna tillbaka under det som är kvar av perioden
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22. Hur använder ni er handlingsplan kring mobbing/kränkande särbehandling
Kommentarer: Samarbetsövningar. Skickar hem barn som missköter sig upprepade gånger. Har ett
faddersystem där en ledare är fadder för 5-10 st barn. Oftast det rummet som barnen sover i.

23. Är all personal informerad om anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa?
x Ja
 Nej

24. Hur ser jourrutiner för natten
Kommentarer: en ledare sover i samma hus som barnen. Den ledaren har också medicinansvaret.

25. Var sover jouren?
x I samma hus som barnen
 I angränsande hus
Om, i angränsade hus hur gör barnen som
behöver stöd?
………………………………………..

Kommentarer:

26. Beskriv hur dagsrutinerna ser ut?
Kommentarer: Väckning 8.30 och städning av rum och andra ytor. Efter det får man ett frukostkort. Sedan
förmiddagsaktivitet, lunch, eftermiddagsaktivitet, mellanmål, fri lek middag och kvällsaktivitet. Kvällsfika.

27. På vilket sätt är barnen delaktiga?
- i vardagssysslorna
Bäddar och städar sina rum och andra ansvarområden.
- kring maten
Barnen hjälper till med disk och avdukning
- aktiviteterna
anpassas efter önskemål
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28. Hur ser rutiner för de första och sista dagarna på kollot ut?
Kommentarer: Första dagen. Två ledare är med på bussen från Stockholm. Barnen möts vid bussen, packningen
kollas och mobiler lämnas. Presentation och rundvandring, Brandövning tills den sitter.
Sista dagen packas det klarat, man äter brunch, har ”auktion” på kvarglömda saker, bildspel och kramring. Det
är en halvdag. Sedan bussen hem

29. På vilket sätt har barnen informerats om säkerhetsföreskrifter och dagliga rutiner?
Har barnen varit delaktiga i framtagande av ordningsreglerna?
Kommentarer: Barnen informeras om vad som gäller men har liten möjlighet att påverka regler annat än i de
egna rummen

30. Har informationsmöten med barn och föräldrar genomförts?

x Ja
 Nej

Kommentarer: görs i Stockholm innan kolloperioden

31. Hur många personal deltar på ut- och hemresorna med barnen?
Kommentarer:
Antal 2 st

 Finns säkerhetsbälten i bussarna?
X Ja
 Nej
 Föräldrarna skjutsar
32. Sker transporter av barn under kolloperioden i bilar och hur informerar ni föräldrarna?
Kommentarer: bara i nödfall
x Ja
 Nej
Om, ja har den som skjutsar tillgång till
mobiltelefon?
x Ja
 Nej
33. Hur många barn har uteblivit från kollot under innevarande period utan att ni har
informerats?
Kommentarer: Inga

34. När och hur rapporterade ni detta tillstadsdelen?
 x omgående
 inom en vecka

 muntligt per telefon till stadsdelen
 x skriftligt via entreprenören eller per
mail
35. Hur många barn har åkt hem tidigare under innevarande period?
Kommentarer: Inga

36. När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Kommentarer:
x omgående
 inom en vecka
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 muntligt per telefon till stadsdelen
x skriftligt via entreprenören eller per mail

37. Egna reflexioner:
Kommentarer: Härlig personal som brinner för sitt uppdrag. Barnen var idel positiva till sin kollovistelse och
inte bara glada för att det var sista dagen. På kvällen vankades det disco på Strand. Strand och Strandhem
arbetar mycket tillsammans med olika gemensamma aktiviteter.

Datum:

Namn:

2016-07-11

Anneli Sulin
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Intervjumall för samtal med föreståndaren 2016
Verksamhet:/Kollo Lindängen och Starrbäcken Profil: Traditionellt kollo
Entreprenör: Stiftelsen Barnens Dag
Intervju genomförd av
Kolloinspektör: Anne-Marie Tiilama och Anna Tvedsjö
SDF:Enskede-Årsta-Vantör sdf
Vi hade tänkt dela upp oss på de två gårdarna men eftersom föreståndarna byter med varandra
och är väl insatta i verksamheterna, så pratade vi med en av dem.
Datum för inspektionen:29/6 2016
1. Kön?
x Kvinna
 Man
2. Vilken barnpedagogisk utbildning har du?
 Lärare
 Fritidspedagog/Fritidsledare
x Annan pedagogisk utbildning
vilken? idrottsledare med lång erfarenhet av arbete med barn
och ungdomar
3. Hur länge har du arbetat som föreståndare på kollo?
 Detta är min första sommar
 1 år tidigare
 2-4 år
x 5 år och längre
4. Hur många arbetar på kollot denna period, förutom du som
föreståndare?
7 ledare per gård
1husmor/kock, eg. matansvarig

Kommentarer:

Kommentarer:
Det är två föreståndare som går
mellan gårdarna. Trygga i sina
roller och har god erfarenhet av
arbete med barn och ungdomar.

Första två åren som biträdande och
efter det som föreståndare

Kommentarer: De tar inte emot
praktikanter för de hamnar i en svår
sits eftersom de blir så nära i ålder
med ungdomarna.

Har inga praktikanter
5.Hur många ledare är mellan åldern?
…..20-25 år en tredjedel
…..> 25 år
6.1 Hur många av personalen har en allmän pedagogisk
kompetens?
Alla har allmän pedagogisk kompetens

Kommentarer: Alla har erfarenhet
av arbete med barn och ungdomar.
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6.2 Har all personal lämnat utdrag ur belastningsregistret? Be
att få se dokumentationen

x Ja

Kommentar: Personalen är känd
sedan tidigare

7. Kontrollera att det finns tydliga scheman för personalen.
Se till att du får se ett schema och kontrollera
personalfördelningen under dygnet. Hur många personal
arbetar per pass? Be om en personalförteckning med
redovisning av vilka som arbetar respektive period.
Kommentarer: Det är tre-fem som arbetar på de olika passen beroende på
aktiviteter. Det är tre pass per dag.

8. Hur introduceras nyanställd personal?
Kommentarer:
En utbildningshelg på plats,
En del är praktisk. Information ges om Stiftelsen, HLR, brandövning,
vaksamhet vid vatten, krishantering, värdegrund, och de har samtal om
mobbning.

9. Vilken roll/vilket uppdrag har praktikanterna på kollot?
Kommentarer:

10. Vilka arbetsuppgifter/ansvarsområden har
praktikanterna?
 Med barnen
………………………………………………
 Andra områden
………………………………………………

11. Har du/ni samlat personalen för att förbereda
kollosommaren?
I vilken omfattning har ni träffats?
x Ja Två möten i Stockholm och en förarbetshelg
 Nej

Kommentarer:

Kommentarer:
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12. På vilket sätt har personalen informerats om
säkerhetsföreskrifter och rutiner?
x Muntligt
x Skriftlig
informeras om rutiner vid olycksfall, vem gör vad, och har
rundvandring på gården

13. Är personalen informerad att det råder alkohol- och
tobaksförbud på kollot?
X Ja
 Nej

14.1 Hur arbetar ni med det systematiska
brandskyddsarbetet? Görs det varje år?
Beskriv arbetet
Stiftelsen kontrolerar gårdarna. Sedan görs en koll innan
varje period. Ledarna kollar varje kväll

15. Har ni brandövning varje period?
x Ja
 Nej
Om ja, vilken dag av barnens vistelse?
x första dagen
 andra dagen
Visar också var samlingsplatsen ligger
16. Synliga brandsläckare och utrymningsvägar?
Finns brandsläckare
x Ja
 Nej
Kollas brandsläckarna varje år?
X Ja tom varje kväll
 Nej

Kommentarer:

Kommentarer:

Kommentarer: Barnen/ungdomarna
har också fått förhållningsorder om
hur man skyddar gårdarna från
brand. Inga handdukar på elementen
är en av sakerna som de upplysts
om

Kommentar:
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Finns brandtrappa där sådan behövs?
x Ja
 Nej
Skyltade utrymningsvägar
x Ja
 Nej
Är någon utrymningsväg blockerad?
 Ja
x Nej
17. Har ni informerat er om den tillsyn som genomförts vid
badplatsen i samband med säsongsstart dvs genomgång av
bottenområdet och bryggor?
X Ja
 Nej
Stiftelsen kollar innan kollostart. Man får inte heller dyka
från bryggorna

18. Finns det säkerhetsrutiner vid bad och andra
vattenaktiviteter?
x Ja
 Nej
Om nej, vad saknas?

Kommentar: Sköts centralt

Kommentarer:
Simprov görs för varje barn för att
försäkra sig om att de kan simma

Hur många barn ansvarar varje ledare för vid vattenaktivitet?
Alltid två ledare med. Man gör simprov
19. Finns det säkerhetsrutiner vid sjöverksamhet?
X Ja
 Nej
Om nej, vad saknas?
……………………………………………….
Hur kontrollerar ni simkunnighet?
Simprov och flytvästprov

Kommentarer:
Det finns en båt som flera gårdar
samsas om, men som man får låna.
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20. Finns det säkerhetsföreskrifter och rutiner för utflykter
och hajker?
x Ja
 Nej

Kommentarer:
Personalen är erfarna och vet precis
hur de ska handla vid ev olyckor.

Om nej, vad saknas?
……………………………………………….
Hur många ledare deltar vid utflykter och hajker ? (minst 2
ledare)
Vid hajker är det fem som åker ut och de byts av. Tre sover
kvar
Hur många barn ansvarar varje ledare för?
Man arbetar i lag och har ofta samlingar. Delas upp men man
är alltid tre ledare. Händer något kan en ledare hämta hjälp,
en vara med gruppen och en ta hand om den som behöver
hjälp

21. Finns det dokumenterade rutiner vid medicinhantering
och förvaring?
Kommentarer: Ja, det finns i en pärm. All medicin samlas in och
hanteras av ledarna. Medicinhanteringen ökar.
Saknades lås på skåpet men det skulle åtgärdas.

22. Finns det dokumenterade rutiner för sjukdom och
olyckor?
Kommentarer: Ja. I kollopärmen. Är gårdsspecifikt.

23. Hur följer du/ni upp barnens eventuella olyckor och
sjukdom upp?
X Telefonkontakt med föräldrar
X Annat, vad
24. Hur använder ni er handlingsplan kring
mobbing/kränkande särbehandling
Kommentarer: Arbetar aktivt från dag ett. Personalmöte varje dag med
samtal om barnen. Sker mobbning samtalas det med mobbaren och skälls
inte

Kommentarer:
Finns en akutbil att låna om det
behövs
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25. Hur ser jourrutiner för natten
Kommentarer: Samling med fika då man pratar om dagen. En jour finns i
varje barnhus och har en lapp på dörren som visar var man finns

26. Var sover jouren?
x I samma hus som barnen
 I angränsande hus
Om, i angränsade hus hur gör barnen som behöver stöd?
………………………………………..
27. Beskriv hur ser dagsrutinerna ut?
Kommentarer:
Barnen väcks 8.30 de får då en liten gåta som ger en löse
nordet till frukosten.
Rummen städas.
Frukost 9.30
10.00 samling
Husen äter vid olika tider för lunchen, 12 och 12.30
13-14 är det lugna timmen och då är personalmötet. Barnen får då inte
vara på sina rum
14.00 Samling
17 och 17.30 middag
Det blir kväll på Starrbäcken 21 då barnen ska vara på rummet och 21.30
ska det vara tyst. På Lindängen är det 22och 22.30

28. På vilket sätt är barnen delaktiga ?
- i vardagssysslorna Städar sina rum
-

kring maten. Man har en dag i köket då man hjälper till
med lunch och middag. Med allt som hör maten till.
Kvällsfikat är i de olika husen

-

aktiviteterna Man ska vara med på allt men det är
personalen som planerar. De äldre, ungdomarna, fixar för
de små vid ett tillfälle

Kommentarer: Tryggt med personal
i samma hus
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29. Hur ser rutiner för de första och sista dagarna på kollot
ut?
Kommentarer. De flesta barnen åker buss till kollo.
Vid ankomst blir det saft och kex med info om kollo, att alla får ta ansvar
för man bor tillsammans i fyrbäddsrum. Man pratar om grupprocesser,
förtroendesamtal och tillit. Att det råder ciggarett, snus och
mobiltelefonförbud informeras också om. .
Barnen packar upp och har blivit tilldelade rum. Man väljer inte alltid
själv
Det görs en rundvandring och sen blir det lunch. Brandövning och lärakänna-varandra lekar sker under eftermiddagen
Sista dagen:
På Starrbäcken sover alla tillsammans, man städar, packar, får sitt diplom
och är det sista året får man sin ”guldgaffel”
På Lindängen har de disco och de andra rutinerna

30. På vilket sätt har barnen informerats om
säkerhetsföreskrifter och dagliga rutiner?
Har barnen varit delaktiga i framtagande av ordningsreglerna
?
Kommentarer
Reglerna är klara så det bestämmer inte barnen, men det förs diskussioner
kring dem.. barnen är delaktiga men de vuxna styr ändå

31. Hur många personal deltar på ut- och hemresorna med
barnen?
Antal Två stycken från varje gård och har någon resurs är
den också med

Kommentarer: Har något barn en
resurs beviljad så är den också med
på bussen

 Föräldrarna skjutsar. Det händer
32. Sker transporter av barn under kolloperioden i bilar och
hur informerar ni föräldrarna?
x Ja
 Nej
Om, ja har den som skjutsar tillgång till mobiltelefon?
X Ja
 Nej

Kommentarer:
Det är bara vid olycksfall som
barnen åker i kollobilen, sjukhus
resa eller annat
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33. Finns instruktioner för städning av barnens rum och
gemensamma utrymmen?
x Ja
 Nej
34. Hur många barn har uteblivit från kollot under
innevarande period utan att ni har informerats?

Kommentarer: Ska ske varje dag
innan frukost

Kommentarer: Ett barn och det berodde på en miss i informationen

35. När och hur rapporterade ni detta tillstadsdelen?
x omgående, kan ibland dröja något
 inom en vecka

Avvikelserapport skickas till
stadsdelen

x muntligt per telefon till stadsdelen
x skriftligt via entreprenören eller per mail
36. Hur många barn har åkt hem tidigare under innevarande
period?
Kommentarer:

Inga

37.När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
 omgående
 inom en vecka
 muntligt per telefon till stadsdelen
 skriftligt via entreprenören eller per mail
Inget i kryssat eftersom ingen blivit hemskickad

38. Egna reflexioner:
Kommentarer:
Vid samtalet med föreståndaren så kändes det väldigt positivt. Det är en
väl inkörd personalgrupp som är trygga med varandra och det genomsyrar
andan. Det visade sig att kökskommenderingen var väldigt uppskattat av
barnen och det var full aktivitet när vi var där.
De barn vi pratade med trivdes och gillade sitt kollo.
Som vanligt infann sig känslan av att man skulle vilja vara tio år igen och
få åka på kollo :)

Datum:
…………….

Namn:
…………………………………………….

Kommentarer:
Sker det att barn av någon
anledning måste skickas hem eller
inte kommer så meddelas det via en
avvikelserapport till stiftelsen och
stadsdelen
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KOLLOINSPEKTION SOMMAREN 2015.
Verksamhet/kollo: Backis barn skolår 7-9
Profil: Musik
Entreprenör: Stiftelsen Barnens Dag
Intervju genomförd av:
Kolloinspektör: Anna Rozenkrants
Intervjuad: Föreståndaren
SDF: Kungsholmens sdf
Datum för inspektionen: 23 juni 2016
1. Vilken barnpedagogisk utbildning har du?
Arbetar inom skolan som elevassistent
2. Hur länge har du arbetat som föreståndare?
Första året.
3. Hur många arbetar på kollot denna period, förutom du som föreståndare?
8-9 ledare plus 1 kock/husmor plus 2 praktikanter
4. Hur många ledare är mellan åldern?
20-25 år: 3 ; 25 år och äldre: 9
5. Hur många av personalen har en allmän pedagogisk kompetens?
Alla
5.1 Har all personal genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning samt livräddning?
Ja
5.2 Har all personal lämnat utdrag ur belastningsregistret? Be att få se dokumentation.
Ja, förutsättning för anställning på stiftelsens kolonier.
Utdragen förvaras centralt på Barnens dags kansli.
6. Kontrollera att det finns tydliga scheman för personalen. Se till att du får se ett
schema och kontrollera personalfördelningen under dygnet. Hur många personal
arbetar per pass? Be om personalförteckning med redovisning av vilka som arbetar
respektive period.
Ordinarie ledare arbetar i skift, men minst 2 ledare arbetar fm, 3-4 em., praktikanter arbetar
dagtid 8 timmar/dag. Scheman finns.
7. Hur introduceras nyanställd personal?
All personal samlas för en gemensam utbildningskväll
All personal samlas till en förarbetshelg i maj på kollot.
Rekryteringen med till den tillhörande intervjuer mm. är då avslutad.
All personal skall senast till denna helg, ordentligt läst igenom stiftelsens skrift: Att arbeta på
kollo.
Den skriften ligger till grunden för helgen. Kalls för ”bibeln”. Dessutom introduceras kolonin
rent fysiskt, med rundvandring på kollots tomt och till den tillhörande hus.
Inför årets första kolloomgång har man 2 öppningsdagar dit all personal är välkommen alltså
även de som först ska arbeta vid senare perioder.
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Under dessa dagar är det mycket praktiskt arbete, men även då jobbar man med kollos
värdegrund.
Utöver detta utvärderas varje period som avslutats, samtidigt som man förbereder nästa
8. Vilken roll/vilket uppdrag har praktikanterna på kollot?
En praktikant ofta varit på kollo själv minst 18 år.
En praktikant är inte fadder, har inte jour, få inte vara själva med barnen, är inte på möte vid
känsliga samtal. Men kan ha ansvar för ett mindre aktivitetspass.
9. Har du/ni samlat personalen för att förbereda kollosommaren?
Ja, se svaret på fråga 7.
10. På vilket sätt har personalen informerats om säkerhetsföreskrifter och rutiner?
Information sker både muntligt och skriftligt, se fråga 7.
Stiftelsens ”Bibel” är mycket tydlig på den punkten. 0-tolerand gäller.
11. Är personalen informerad om att det råder alkohol- och tobaksförbud på kollot?
Ja, barnen skall inte märka att någon ledare röker eller snusar.
12. Hur arbetar ni med det systematiska brandskyddsarbetet? Görs det årligen?
Stiftelsen kontrollerar alla gårdar regelbundet, speciellt inför den kommande säsongen.
Utöver detta finns det upparbetade rutiner som personalen följer för daglig kontroll,
felanmälan och dokumentation.
13. Har ni brandövning varje period?
Ja, första dagen av barnens vistelse
14. Synliga brandsläckare och utrymningsvägar?
Ja, brandsläckare finns i tillräckligt antal, de kontrolleras varje år.
Brandtrappor finns där så behövs.
Utrymningsvägar är skyltade.
Inga utrymningsvägar var blockerade vid mitt besök.
15. Har ni informerat er om den tillsyn som genomförs vid badplatsen i samband med
säsongsstart, dvs. genomgång av bottenområde och bryggor?
Ja, Stiftelsens förvaltning genomför syn inför säsongen.
Föreståndarna informeras om resultaten.
16. Finns det säkerhetsrutiner vid bad och andra vattenaktiviteter?
Ja, det finns väl utarbetade säkerhetsrutiner, som såväl ledare som barn följer
Barnens simkunnighet prövas, tidigt under perioden. Simkunnigheten avgör var och hur
respektive barn får bada, reglerar också på vilket sätt barn deltar i sjöaktiviteter.
Max 8 barn får var i vattnet samtidigt, en ledare på bryggan, en ledare i och en vid vattnet.
En ledare för de som inte badar.
17. Finns det säkerhetsrutiner vid sjöverksamhet?
Ja det finns tydliga säkerhetsrutiner.
Ex. alltid flytväst. Antal barn för respektive flytetyg är bestämt. Flytetygen introduceras innan
barnen får använda dem.
Är barn ute i kanoter eller canadensare, finns en ledare i följebåt och en ledare på land.
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Simkunnigheten prövas så fort det går vid en ny grupp. Fråga om simkunnighet finns med i
frågeformuläret som föräldrarna får i samband med att barnet erbjuds plats.
Simkunnig är ett barn som simmar lugnt minst 50 meter på djupt vatten.
18. Finns det säkerhetsföreskrifter och rutiner vid utflykter och hajker?
Ja, det finns noggranna rutiner för utflykter och hajk
2-4 ledare som ansvarar för 6-7 barn. Man går igenom sjöregler, pratar om säkerhet som
hantering av eld, täljning, uppsikt vid bad mm. Med på hajken finns alltid mobiltelefon,
walkie-talkie, två personal, förstahjälpen-kit, telefonnummer till båt jour och den kommunala
räddningstjänsten
19. Finns det dokumenterade rutiner vid medicinhantering och förvaring?
Ja, det finns det. All medicinering dokumenteras för varje barn.
20. Finns det dokumenterade rutiner för sjukdom och olyckor?
Ja det finns klara rutiner, krisplaner. Alla ledare vet sin funktion beroende på när, var det sker
en olycka.
21. Hur följer du/ni upp barnens eventuella olyckor och sjukdomar?
Förutom den dagbok som skrivs varje dag gör man en krisdokumentation för varje incident.
Alltid telefonkontakt med berörda föräldrar.
22. Hur använder ni er handlingsplan kring mobbing och kränkande särbehandling?
Generellt för Barnens dags kolonier finns det en klar plan för vad som inte är OK i
uppförandet.
Det finns en åtgärdsstege, som startar med allvarssamtal och slutar med att man inte får vara
kvar på kollo.
Det viktigaste är att man arbetar med barngruppen så att inga sådana situationer uppstår.
23. Är personal informerad om anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa?
Ja, dels via ”bibeln”, tar även upp detta under förarbetshelgen, under arbetsmöte.
24. Hur ser jourrutinerna ut för natten?
Den ledare som är kvällens nattkompis är sovande jour, en i varje hus, startar sittpass 17.00.
Deltar i kvällsaktiviteter kvällspratet och nattningen.
Hanterar kvällsmedicineringen. Jouren går ner och kollar brandlarmen.
25. Var sover jouren?
I samma hus som barnen.
26. Beskriv hur dagsrutinen ser ut?
08.30 Väckning
09.00 Frukost 3-4 barn hjälper med disken
10.00 Aktiviteter
11.45 Lunch 3 barn hjälper med städning och diskning
12.45 Mobiltider, ledare har möte, lugna timmen
14.00 Em. pass
15:30 Fika
17.30 Middag
18.00 Städtimme
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19.00 Kvälls pass
20.30 Kvällsfika
21.30 Kvällssamling
22.00 Sovtid inte fast cirka
Då musik är kollots profil kan man behöva ändra passens omfattning och tider.
27. På vilket sätt är barnen delaktiga?
Vardagssysslor städar rum, toa, och matsal
Kring maten disk och dukning, avplockning
Aktiviteter Idélåda.
28. Hur ser rutinerna ut första och sista dagarna på kollot ut?
2-3 ledare möter upp barnen på bussterminalen, prickar av närvarande, tar emot mediciner.
Ute på kollot, hej och välkommen, rumsfördelning uppackning, rundvandring i mindre
grupper, lunch, andasnack vad som gäller, sitter alla barn spelar namnlekar, simtest,
brandövning, middag. Under dagen genomgång av de dagliga rutinerna, säkerhetsföreskrifter,
ordningsregler.
Sista kvällen, fin middag med upptåg personalen serverar, festival med förberedelser, sen
kväll uppe till 24.00
Sista dagen, alledarväckning, packning, städa rent i rummen, brunch, diplomutdelning,
kramring, bussen hem till terminalen 2 ledare följer med. Övrig personal påbörjar utvärdering
av den gångna perioden.
29. På vilket sätt har barnen informerats om säkerhetsföreskrifter och dagliga rutiner?
Har barnen varit delaktiga i framtagande av ordningsreglerna?
Se fråga 28.
30. Har informationsmöten med barn och föräldrar genomförts?
Ja.
31. Hur mycket personal deltar på ut- och hemresorna med barnen?
Se fråga 28. Ja det finns säkerhetsbälten i bussen.
32. Sker transporter av barn under kolloperioden i bilar och hur informerar ni
föräldrarna?
Endast i samband med akuta situationer, olycka, sjukdom och liknande.
Mobil medförs vid ev. bilfärd.
33. Hur många barn har uteblivit från kollot under innevarande period utan att ni har
informerats?
Inga
34. När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Kollot rapporterar till Barnens dags kansli som i sin tur kontaktar aktuell SDF.
35. Hur många barn har åkt hem tidigare under innevarande period?
21 barn (Mycket ovanligt)
36. När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Se punkt 34, inom en vecka
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37. Egna reflexioner
Backis är ett kollo med musikinriktning vilket ställer lite högre krav på ledarnas kunskaper
om musik i vid bemärkelse. Musikkollot ger barn och ungdomar möjligheten att komma iväg
till en kreativ miljö, belägen nära skog och bad. Barnen får prova på att spela olika
instrument, skriva låtar och träna inför veckans avslutningskonsert. Det blir ett äventyr med
glädje, bus, och en möjlighet att träffa nya vänner.
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KOLLOINSPEKTION SOMMAREN 2016.
Verksamhet: bergängen Barnens ö
Profil: Knatte år 1-3
Entreprenör: Stiftelsen Barnens Dag
Intervju genomförd av: Boris Graje och Lars Sjöholm
SDF: Hägersten-Liljeholmen
Datum: 2016.06.30
1./ Vilken barnpedagogisk utbildning har du?
lärare
2./ Hur länge har du arbetat som föreståndare?
Längre än 5år
3./ Hur många arbetar på kollot denna period, förutom du som föreståndare?
8 ledare och en kock.
4./ Hur många ledare är mellan åldern?
20-25 år: 4 25 år och äldre: 4
5.1/ Hur många av personalen har en allmän pedagogisk kompetens?
Alla
5.2/ Har all personal genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning samt livräddning?
Alla har genomgått utbildning.
5.3/ Har all personal lämnat utdrag ur belastningsregistret? Be att få se dokumentation.
All personal skall lämna in utdrag utan utdrag ingen anställning. Utdragen förvaras centralt på
stiftelsens kansli.
6./ Kontrollera att det finns tydliga scheman för personalen. Se till att du får se ett
schema och kontrollera personalfördelningen under dygnet. Hur många arbetar per
pass? Be om personalförteckning med redovisning av vilka som arbetar respektive
period.
Ja, det finns tydliga scheman, där det framgår hur arbetsfördelningen ser ut.
Det var minst 4 ledare på 35 barn per pass under denna perioden.
7./ Hur introduceras nyanställd personal?

64
Gemensam utbildningshelg för all personal ute på kollot, där stiftelsens ”Handbok för
Kolloledare” utgör stommen i programmet.
Inför starten av kollot träffas all personal på plats en dag innan. Man har dessutom samtal
under den förarbetsdag som inleder varje period.
8./ Vilken roll/vilket uppdrag har praktikanterna på kollot?
Man har inga praktikanter.
9./ Har du/ni samlat personalen för att förbereda kollosommaren?
Se svaret på fråga 7.
10./ På vilket sätt har personalen informerats om säkerhetsföreskrifter och rutiner?
Både skriftligt och muntligt vid flera tillfällen.
11./ Är personalen informerad om att det råder alkohol- och tobaksförbud på kollot?
Ja, man är mycket tydlig med detta.
12./ Hur arbetar ni med det systematiska brandskyddsarbetet? Görs det årligen?
Ja, stiftelsen har det central ansvaret för att larm, utrymningsväger, släckutrustning finns.
Respektive kollo sköter sedan det dagliga systematiska brandskyddsarbetet.
Se även nedan svaren på fråga 13 och 14.
13./ Har ni brandövning varje period?
Ja, första dagen i en ny period genomförs brandövningar, man håller på till alla barn har
förstått hur det går till samt varför.
14./ Synliga brandsläckare och utrymningsvägar?
14.1/ Finns brandsläckare?
Ja, det finns det, och de är väl synligt placerade.
14.27 Kollas släckarna årligen?
Ja, dels årlig besiktning, (se svaret på fråga 12), dels en daglig koll att ingen skadegörelse
skett på släckarna.
14.3/ Finns det brandtrappor där sådana behövs?
Ja, det finns det.
14.4/ Finns det skyltade utrymningsvägar?
Ja, det sitter skyltar uppsatta.
14.5/ Är någon utrymningsväg blockerad?
Nej.
15./ Har ni informerat er om den tillsyn som genomförs vid badplatsen i samband med
säsongsstart, dvs. genomgång av bottenområde och bryggor?
Stiftelsen genomför syn och kontroll av såväl bryggor som bottenförhållanden inför säsongen.

16./ Finns det säkerhetsrutiner vid bad och andra vattenaktiviteter?
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Ja, det finns klara rutiner för hur bad skall gå till vilka såväl barn som ledare nogsamt följer.
Varje ledare har sin specifika arbetsuppgift vid badplatsen. Man räknar med 8-9 barn per
ledare.
Simprov ingår inte för knattekollo.
17./ Finns det säkerhetsrutiner vid sjöverksamhet?
Ja, dels finns det rutiner, men också krav på de barn som vill använda t.ex. kanoter.
18./ Finns det säkerhetsföreskrifter och rutiner vid utflykter och hajker?
Vid hajk och utflykter finns det klara rutiner.
Hur många som är med under hajken, man räknar med sex ledare på 35 barn.
Dels hur många som ”sover” med barnen under övernattningen (om 2/3 av barngruppen
övernättar är det minst 3 ledare under natten).
Vilken utrustning av olika slag som skall finnas med.
19./ Finns det dokumenterade rutiner vid medicinhantering och förvaring?
Ja, rutinerna är väldigt tydliga, man för bl.a. en noggrann dokumentation över utdelningen av
mediciner.
20./ Finns det dokumenterade rutiner för sjukdom och olyckor?
Ja, alla ledare vet vad de skall göras osv.
Som en ständig påminnelse om vad som gäller, sitter rutinerna för olyckar och eventuell brand
upptejpade på insidan av ledarnas toaletter.
Man arbetar med fästingkompis. Det innebär att två barn hjälper varandra att kolla om man
fått någon fästing.
Om någon fått en fästing dokumenteras detta på en lista, samt platsen på kroppen ringas in
med en vattensäker penna, för att man ska kunna se om det utvecklas någon infektion.
21./ Följer du/ni upp barnens eventuella olyckor och sjukdomar?
Ja, det finns klara skrivna rutiner för detta, med klara krav på dokumentation.
Man skriver en sk. avvikelserapport när något hänt, stiftelsen kräver detta.
22./ Hur använder ni er handlingsplan kring mobbing och kränkande särbehandling?
Ämnet tas upp vid starten av en ny period.
Alla ledare är väl informerade och ska vara lyhörda för eventuella negativa tendenser.
23./Är personal informerad om anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa?
Ja, man är väl medveten om detta.
24./ Hur ser jourrutinerna ut för natten?
Jouren arbetar mellan 22.00 – 08.00. I arbetsuppgifterna ingår att: dela ut medicin samt
dokumentera detta, natta barnen, kontrollera brandutrustning samt att utrymningsvägarna är
fria.
25./Var sover jouren?
Jouren sover i ett eget rum.
26./Beskriv hur dagsrutinen ser ut?
08.00 väckning bädda städa eget rum, frukost, tandborstning
09.30 samling därefter aktivitet
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11.30 lunch, lugna timmen
14.15 samling, eftermiddagsaktivitet.
Rullande mellis
16.45 middagsutmaningen, ett sätt att ordna matkön
17.00 middag samt fri tid
18.30 samling kvällsaktivitet
20.00 kvällsfika
20.20 cirka tandborstsången i pyjamas
21.00 kvällssamling
22.00 zuzz zuzz zuzz
27./På vilket sätt är barnen delaktiga?
Man bäddar och städar sina rum.
Deltar i köksarbetet, dukar av samt om de vill med i disken.
Ledarna är lyhörda för barnens tankar om både aktiviteter man genomfört och sådana men
önskar.
28./ Hur ser rutinerna ut första och sista dagarna på kollot ut?
Första dagen:
Tre ledare möter upp barnen på Stockholms central, åker med bussen till kollot.
Väl framme incheckning, rumsfördelning baserad på ålder och kön, går runt på kollot för att
se var alla olika aktiviteter sker, namnlekar för att lära känna varandra
Man genomför brandövningar, simprov (om vädret tillåter).
På kvällen håller ledarna tal för barnen.
Sista dagen: En sista finstädning och slutpackning, man äter en kombinerad frukost lunch.
Eftermiddagen och kvällen innan har man städat och börjat packa.
Man äter en fin middag vid vackert dukat långbord, ledarna serverar, alla är uppklädda.
Senare disco samt limbo.

29./ På vilket sätt har barnen informerats om säkerhetsföreskrifter och dagliga rutiner?
Har barnen varit delaktiga i framtagande av ordningsreglerna?
Vad gäller de olika säkerhetsföreskrifter som gäller, se svaren på tidigare frågor.
Dagliga rutiner berättar man om under första dagen.
Faddrar hjälper barnen att i respektive rum förmulerar vilka regler som skall gälla.
Dessa skrivs ner och tejpas upp på rumsdörrarna.
Skrivna dagscheman sitter uppsatta på olika ställen.
Ledarna tar även upp detta vid dagens olika samlingar, så att ingen skall behöva känna sig
osäker på vad som skall ske.
30./ Har informationsmöten med barn och föräldrar genomförts?
Ja, vid två tillfällen, de var välbesökta.
31./ Hur mycket personal deltar på ut- och hemresorna med barnen?
Två personal är med vid såväl ut- som hemresa.
Bussarna är utrustade med säkerhetsbälten.
32./ Sker transporter av barn under kolloperioden i bilar och hur informerar ni
föräldrarna?
Endast i samband med eventuell sjuktransport, den som skjutsar har tillgång till mobil.
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33./ Hur många barn har uteblivit från kollot under innevarande period utan att ni har
informerats?
Alla kom.
34./ När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Om någon uteblir kontaktas förälder, därefter rapporteras detta till stiftelsens kansli, vilka i sin
tur kontaktar respektive stadsdel.
Rapport till stadsdel sker skriftligt.
35./ Hur många barn har åkt hem tidigare under innevarande period?
1
36./När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Se svar fråga 34
37./ Egna reflexioner
Ett antal glasrutor var spräckta eller satt väldigt lösa i karmarna.
Det saknades rinnande vatten till matlagningen i det nyrenoverade köket
vi kontakta stiftelsen om detta vi mail och telefonsamtal.
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KOLLOINSPEKTION SOMMAREN 2016
Verksamhet/kollo: Granliden barn skolår 2-6
Profil: Traditionellt kollo
Entreprenör: Stiftelsen Barnens Dag
Intervju genomförd av:
Kolloinspektör: Anna Rozenkrants
Intervjuad: Föreståndaren
SDF: Kungsholmens sdf
Datum för inspektionen: 23 juni 2016

1. Vilken barnpedagogisk utbildning har du?
Gymnasielärare
2. Hur länge har du arbetat som föreståndare?
Längre än 5 år
3. Hur många arbetar på kollot denna period, förutom du som föreståndare?
9 ledare
1 husmor/kock
4. Hur många ledare är mellan åldern?
20-25 år:4 ; 25 år och äldre: 5
5. Hur många av personalen har en allmän pedagogisk kompetens?
Alla
5.1 Har all personal genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning samt livräddning?
Ja
5.2 Har all personal lämnat utdrag ur belastningsregistret? Be att få se dokumentation.
Ja, förutsättning för anställning på stiftelsens kolonier.
Utdragen förvars central på Barnens dags kansli.
6. Kontrollera att det finns tydliga scheman för personalen. Se till att du får se ett schema
och kontrollera personalfördelningen under dygnet. Hur många personal arbetar per pass?
Be om personalförteckning med redovisning av vilka som arbetar respektive period.
Ordinarie ledare arbetar i skift, men minst 4 ledare tjänstgör samtidigt dagtid följer dagsvila.
7. Hur introduceras nyanställd personal?
Rekryteringen börjar redan i mars. Meriterande om man arbetar med barn.
All personal samlas till en förarbetshelg i maj på kollogården.
All personal skall senast till denna helg, ordentligt läst igenom stiftelsens skrift: Att arbeta på
kollo.
Den skriften ligger till grunden för helgen. Dessutom introduceras kolonin rent fysiskt, med
rundvandring på kollots tomt och till den tillhörande hus.
Inför årets första kolloomgång har man 2 öppningsdagar dit all personal är välkommen alltså även
de som först ska arbeta vid senare perioder.
Varje period som avslutats utvärderas, samtidigt som man förbereder nästa period.
Kallas för förarbetsdag.
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8.Vilken roll/vilket uppdrag har praktikanterna på kollot?
Att vara praktikant innebär att man får prova på ledararbete på kollo, under handledning,
ska vara minst 18 år gamla, har varit på kollo själva, vill arbeta med barn. Praktikanter får inte
ansvara för aktiviteter, men genomföra dessa tillsammans med sin handledare.
9. Har du/ni samlat personalen för att förbereda kollosommaren?
Ja.
10. På vilket sätt har personalen informerats om säkerhetsföreskrifter och rutiner?
Information sker både muntligt och skriftligt.
Stiftelsens handbok är mycket tydlig på den punkten. 0-tolerand gäller.
11. Är personalen informerad om att det råder alkohol- och tobaksförbud på kollot?
Ja.
12. Hur arbetar ni med det systematiska brandskyddsarbetet? Görs det årligen?
Brandövningar genomförs med barn och personal.
Stiftelsen kontrollerar alla gårdar regelbundet, speciellt inför den kommande säsongen.
Det finns också upparbetade rutiner som personalen följer för daglig kontroll, felanmälan och
dokumentation.
13. Har ni brandövning varje period?
Ja, första dagen av barnens vistelse.
14. Synliga brandsläckare och utrymningsvägar?
Brandsläckare finns i tillräckligt antal, de kontrolleras varje år.
Brandtrappor finns där så behövs.
Utrymningsvägar är skyltade.
Inga utrymningsvägar var blockerade vid mitt besök.
15. Har ni informerat er om den tillsyn som genomförs vid badplatsen i samband med
säsongsstart, dvs. genomgång av bottenområde och bryggor?
Stiftelsens förvaltning genomför kontinuerlig kontroll.
Föreståndarna informeras om resultaten.
16. Finns det säkerhetsrutiner vid bad och andra vattenaktiviteter?
Ja, det finns väl utarbetade säkerhetsrutiner, som såväl ledare som barn följer
Barnens simkunnighet prövas (barn måste kunna simma 50 m), tidigt under perioden.
Simkunnigheten avgör var och hur respektive barn får bada, reglerar också på vilket sätt barn
deltar i sjöaktiviteter.
Vid bad på kollots egen badstrand skall alltid minst två ledare vara med, de får ansvara för max 10
barn. Vid bad på flytbryggan krävs det minst tre ledare.
17. Finns det säkerhetsrutiner vid sjöverksamhet?
Ja det finns tydliga säkerhetsrutiner.
Ex. alltid flytväst. Simkunnigheten prövas så fort det går vid en ny grupp. Fråga om simkunnighet
finns med i frågeformuläret som föräldrarna får i samband med att barnet erbjuds plats. All
personal kan köra båt.
18. Finns det säkerhetsföreskrifter och rutiner vid utflykter och hajker?
Ja, det finns noggranna rutiner för utflykter och hajk
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2-4 ledare som ansvarar för 6-7 barn. Man går igenom sjöregler, pratar om säkerhet som hantering
av eld, täljning, uppsikt vid bad mm. Med på hajken finns alltid mobiltelefon, walkie-talkie, två
personal, förstahjälpen-kit, telefonnummer till båt jour och den kommunala räddningstjänsten.
19. Finns det dokumenterade rutiner vid medicinhantering och förvaring?
Ja det finns det. All medicinering dokumenters för varje barn. Alla vet tydligt vem ansvarar för
medicinlåda.
20. Finns det dokumenterade rutiner för sjukdom och olyckor?
Ja det finns klara rutiner, krisplaner. Alla ledare vet sin funktion beroende på när, var det sker en
olycka.
21. Hur följer du/ni upp barnens eventuella olyckor och sjukdomar?
Förutom den dagbok som skrivs varje dag gör man en krisdokumentation för varje incident.
Alltid telefonkontakt med berörda föräldrar.
22. Hur använder ni er handlingsplan kring mobbing och kränkande särbehandling?
Generellt för Barnens dags kolonier finns det en klar plan för vad som inte är OK i uppförandet.
Kontakt med hemmet om konflikter med barn som inte ”går ihop”. Samtal med barnen,
föräldrakontakt. Beteende fortsätter skickas barnen hem (ovanligt).
Det viktigaste är att man arbetar med barngruppen så att inga sådana situationer uppstår.
23. Är personal informerad om anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa?
Ja.
24. Hur ser jourrutinerna ut för natten?
En vuxen sover i röda och en i gula husen, deltar i kvällspratet och nattningen, ansvarar för
medicin och brandvägar. Uppstår oro situationer väcker de andra.
25. Var sover jouren?
I samma hus som barnen.
26. Beskriv hur dagsrutinen ser ut?
08.30 Väckning och städning
09.00 Frukost
10.00 Förmiddagsaktiviteter
12.00 Lunch, 5 barn hjälper efter med avplockning, diskning
13.00 Mobiltid, lugnatimmen
14.00 Lekar och utflykter
15.30 Mellis
17.00 Middag
18.00 Städtimme
19.00 Lek pass
20.30 Kvällsfika
21.30 Kvällssamling
22.00 Sovdags
27. På vilket sätt är barnen delaktiga?
Vardagssysslor städtroll
Kring maten disk och dukning, avplockning
Aktiviteter talangjakt, lapp om önskeaktivitet brevlåda.
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28./ Hur ser rutinerna ut första och sista dagarna på kollot ut?
2-3 ledare möter upp barnen på bussterminalen, prickar av närvarande, tar emot mediciner.
Ute på kollot, hej och välkommen, rumsfördelning uppackning, rundvandring i mindre grupper,
lunch, simtest, brandövning, middag. Under dagen genomgång av de dagliga rutinerna,
säkerhetsföreskrifter, ordningsregler.
Sista kvällen, fin middag, disco.
Sista dagen, alledarväckning, packning, städa rent i rummen, brunch, bildspel/film från
perioden(lite nostalgi och titt bakåt), diplomutdelning, kramring, bussen hem till terminalen 2-3
ledare följer med. Övrig personal påbörjar utvärdering av den gångna perioden.
29. På vilket sätt har barnen informerats om säkerhetsföreskrifter och dagliga rutiner?
Har barnen varit delaktiga i framtagande av ordningsreglerna?
Se svaren på fråga 28.
30. Har informationsmöten med barn och föräldrar genomförts?
Ja.
31. Hur många personal deltar på ut- och hemresorna med barnen?
2 personal, bussarna har säkerhetsbälten.
32. Sker transporter av barn under kolloperioden i bilar och hur informerar ni
föräldrarna?
Endast i samband med akuta situationer, olycka, sjukdom och liknande.
Mobil medförs vid ev bilfärd.
33. Hur många barn har uteblivit från kollot under innevarande period utan att ni har
informerats?
Inga
34. När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Kollot rapporterar till Barnens dags kansli som i sin tur kontaktar aktuell SDF.
35. Hur många barn har åkt hem tidigare under innevarande period?
7 barn åkte hem pga hemlängtan, sjukdom
36. När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Se punkt 34, inom en vecka
37. Egna reflexioner
Vid inspektionen var det näst sista dagen för ungdomarna denna kolloperiod. Jag fick ta del av an
bra organisation med en engagerad grupp ledare och med ungdomarna uppdelade i olika grupper
och i en hög säkerhetsnivå.
Ett stort engagemang hos ledarna och god stämning med glada ungdomarna.
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KOLLOINSPEKTION SOMMAREN 2016.
Verksamhet: Parkudden Barnens ö, ny kollo som startar i år.
Profil: Kul och äventyr år 3-6
Entreprenör: Stiftelsen Barnens Dag
Intervju genomförd av: Boris Graje och Lars Sjöholm
SDF: Hägersten-Liljeholmen
Datum: 2016.06.30
1./ Vilken barnpedagogisk utbildning har du?
Lärare i tyska och So
2./ Hur länge har du arbetat som föreståndare?
Det är min första sommar
3./ Hur många arbetar på kollot denna period, förutom du som föreståndare?
9 plus en kock.
4./ Hur många ledare är mellan åldern?
20-25 år: 1 25 år och äldre: 8
5.1/ Hur många av personalen har en allmän pedagogisk kompetens?
Alla, lärare, specialpedagog, fritidspedagog, fritidsledare.
5.2/ Har all personal genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning samt livräddning?
Alla har genomgått utbildning.
5.3/ Har all personal lämnat utdrag ur belastningsregistret? Be att få se dokumentation.
All personal skall lämna in utdrag utan utdrag ingen anställning. Utdragen förvaras centralt på
stiftelsens kansli.
6./ Kontrollera att det finns tydliga scheman för personalen. Se till att du får se ett
schema och kontrollera personalfördelningen under dygnet. Hur många arbetar per
pass? Be om personalförteckning med redovisning av vilka som arbetar respektive
period.
Ja, det finns tydliga scheman, där det framgår hur arbetsfördelningen ser ut.
Sju arbetar varje dag, man har ett schema med sex positioner. Alla skall vara lediga 2 dagar
under en 10 dagarsperiod
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7./ Hur introduceras nyanställd personal?
Gemensam utbildningshelg för all personal ute på kollot, där stiftelsens ”Handbok för
Kolloledare” utgör stommen i programmet.
Inför starten av kollot träffas all personal på plats en dag innan. Man har dessutom samtal
under den förarbetsdag som inleder årets kollosäsong. Mellan varje period har man en halv
dag för utvärdering mm.
8./ Vilken roll/vilket uppdrag har praktikanterna på kollot?
Man har inga praktikanter.
9./ Har du/ni samlat personalen för att förbereda kollosommaren?
Se svaret på fråga 7.
10./ På vilket sätt har personalen informerats om säkerhetsföreskrifter och rutiner?
Både skriftligt och muntligt vid flera tillfällen.
11./ Är personalen informerad om att det råder alkohol- och tobaksförbud på kollot?
Ja, man är mycket tydlig med detta.
12./ Hur arbetar ni med det systematiska brandskyddsarbetet? Görs det årligen?
Ja, stiftelsen har det central ansvaret för att larm, utrymningsväger, släckutrustning finns.
Respektive kollo sköter sedan det dagliga systematiska brandskyddsarbetet.
Se även nedan svaren på fråga 13 och 14.
13./ Har ni brandövning varje period?
Ja, första dagen i en ny period genomförs brandövningar, man håller på till alla barn har
förstått hur det går till samt varför.
14./ Synliga brandsläckare och utrymningsvägar?
14.1/ Finns brandsläckare?
Ja, det finns det, och de är väl synligt placerade.
14.27 Kollas släckarna årligen?
Ja, dels årlig besiktning, (se svaret på fråga 12), dels en daglig koll att ingen skadegörelse
skett på släckarna.
14.3/ Finns det brandtrappor där sådana behövs?
Ja, det finns det.
14.4/ Finns det skyltade utrymningsvägar?
Ja, det sitter skyltar uppsatta.
14.5/ Är någon utrymningsväg blockerad?
Nej.
15./ Har ni informerat er om den tillsyn som genomförs vid badplatsen i samband med
säsongsstart, dvs. genomgång av bottenområde och bryggor?
Stiftelsen genomför syn och kontroll av såväl bryggor som bottenförhållanden inför säsongen.
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16./ Finns det säkerhetsrutiner vid bad och andra vattenaktiviteter?
Ja, det finns klara rutiner för hur bad skall gå till vilka såväl barn som ledare nogsamt följer.
Varje ledare har sin specifika arbetsuppgift vid badplatsen.
Tre ledare på 20 barn.

17./ Finns det säkerhetsrutiner vid sjöverksamhet?
Ja, dels finns det rutiner, men också krav på de barn som vill använda t.ex. kanoter.
Man skall klara simprovet 200 meter.
På bryggan får det vara som mest åtta barn.
18./ Finns det säkerhetsföreskrifter och rutiner vid utflykter och hajker?
Det finns klara skrivna rutiner för hajk och utflykter, även vilken utrustning av olika slag som
skall finnas med.
Men man genomför inga hajker på detta kollo, istället gör man e halvdags utflykt till ett
närbeläget ”lekland”, en halv grupp i taget med tre ledare.
19./ Finns det dokumenterade rutiner vid medicinhantering och förvaring?
Ja, rutinerna är väldigt tydliga, man för bl.a. en noggrann dokumentation över utdelningen av
mediciner.
20./ Finns det dokumenterade rutiner för sjukdom och olyckor?
Man har muntliga rutiner/överenskommelser om hur ledare skall agera om något händer.
21./ Följer du/ni upp barnens eventuella olyckor och sjukdomar?
Ja, det finns klara skrivna rutiner för detta, med klara krav på dokumentation.
Man skriver en sk. avvikelserapport när något hänt, stiftelsen kräver detta.
22./ Hur använder ni er handlingsplan kring mobbing och kränkande särbehandling?
Man följer stiftelsens handlingsplan, man har ingen egen.
Förutom att ämnet tas upp vid starten av en ny period, så talar ledarna om detta vid de olika
samlingarna under dagen.
23./Är personal informerad om anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa?
Ja, man är väl medveten om detta.
24./ Hur ser jourrutinerna ut för natten?
Jouren arbetar mellan 22.00 – 08.30.
25./Var sover jouren?
Jouren sover oftast i ett allmänt utrymme.
Jouren då blir en mer öppen verksamhet, ingen skall behöva fundera på vad som händer inne i
jourrummet.
26./Beskriv hur dagsrutinen ser ut?
08.30 väckning städning av eget rum, för dem som behöver medicinering.
09.00 frukost
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10.00 allsamling genomgång av dagen, därefter förmiddagspasset.
12.00 lunch
13.00-14.00 lugna timmen, för ledarna egen samling
14.00 samling inför eftermiddagspasset.
15.00 fruktstund
17.30 middag
Kvällspass
21.00 nedvarvning samling i rumsgrupper
22.00 godnatt

27./På vilket sätt är barnen delaktiga?
Man deltar i samtal runt vilka normer regler och rutiner som skall gälla.
Deltar i köksarbetet genom dukning och disk.
För också vara med att förbereda olika aktiviteter.
28./ Hur ser rutinerna ut första och sista dagarna på kollot ut?
Första dagen:
Två ledare möter upp barnen på Stockholms central, åker med bussen till kollot.
Väl framme incheckning, (tull, man får passera en tullkontroll där man lämnar ifrån sig
pengar godis, mobiler), rumsfördelning.
Man genomför brandövningar, simprov (om vädret tillåter), man träffar sina faddrar, gör
teambilding lekar, samt lära känna övningar.
Sista dagen: En sista finstädning och slutpackning, man äter en kombinerad frukost lunch.
Eftermiddagen och kvällen innan har man städat börjat packa haft en marknad samt disco.
29./ På vilket sätt har barnen informerats om säkerhetsföreskrifter och dagliga rutiner?
Har barnen varit delaktiga i framtagande av ordningsreglerna?
Vad gäller de olika säkerhetsföreskrifter som gäller, se svaren på tidigare frågor.
Dagliga rutiner berättar man om under första dagen.
Skrivna dagscheman sitter uppsatta på olika ställen.
Ledarna tar även upp detta vid dagens olika samlingar, så att ingen skall behöva känna sig
osäker på vad som skall ske.
Barnen är inte delaktiga i vilka ordningsregler som gäller.
30./ Har informationsmöten med barn och föräldrar genomförts?
Ja.
31./ Hur mycket personal deltar på ut- och hemresorna med barnen?
Två personal är med vid såväl ut- som hemresa.
Bussarna är utrustade med säkerhetsbälten.
32./ Sker transporter av barn under kolloperioden i bilar och hur informerar ni
föräldrarna?
Föräldrarna är informerade om att man åker, minibuss till ett lekland en gång per barn.
Dessutom att när så behövs vid sjuktransport, den som skjutsar har då tillgång till mobil.
33./ Hur många barn har uteblivit från kollot under innevarande period utan att ni har
informerats?
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1
34./ När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Om någon uteblir kontaktas förälder, därefter rapporteras detta till stiftelsens kansli, vilka i sin
tur kontaktar respektive stadsdel.
Rapport till stadsdel sker skriftligt.
35./ Hur många barn har åkt hem tidigare under innevarande period?
2
36./När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Se svar fråga 34
37./ Egna reflexioner
Ett nystartat kollo, där alla ledarna var måna om att barnen skall få känna att de har semester,
att det skall vara roligt och minnesvärt.
Kunde vara intressant och se hur de tänker nästa sommar med en sommars erfarenhet.

77

KOLLOINSPEKTION SOMMAREN 2016.
Verksamhet: Sörvik Barnens ö
Profil: Sport år 4-7
Entreprenör: Stiftelsen Barnens Dag
Intervju genomförd av: Boris Graje och Lars Sjöholm
SDF: Hägersten-Liljeholmen
Datum: 2016.07.01
1./ Vilken barnpedagogisk utbildning har du?
Yogalärare
2./ Hur länge har du arbetat som föreståndare?
2-4 år
3./ Hur många arbetar på kollot denna period, förutom du som föreståndare?
13 totalt, varav två resurser samt två i kök.
Man tar emot ett antal barn med ”diagnoser” vilka kräver tydlighet och framförhållning från
personalen så att deras tillvaro inte blir kaotisk.
4./ Hur många ledare är mellan åldern?
20-25 år: 5 25 år och äldre: 6
5.1/ Hur många av personalen har en allmän pedagogisk kompetens?
Alla
5.2/ Har all personal genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning samt livräddning?
Alla skall ha genomgått utbildning, de som inte uppger detta i ansökan, erbjuder stiftelsen
utbildning.
5.3/ Har all personal lämnat utdrag ur belastningsregistret? Be att få se dokumentation.
All personal skall lämna in utdrag utan utdrag ingen anställning. Utdragen förvaras centralt på
stiftelsens kansli.
6./ Kontrollera att det finns tydliga scheman för personalen. Se till att du får se ett
schema och kontrollera personalfördelningen under dygnet. Hur många arbetar per
pass? Be om personalförteckning med redovisning av vilka som arbetar respektive
period.
Ja, det finns tydliga scheman, där det framgår hur arbetsfördelningen ser ut. Tre av personalen
har fridag varje vanlig dag. Vid dagar för start- respektive avslut, samt under hajken är all
personal på plats.
7./ Hur introduceras nyanställd personal?
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Gemensam utbildningshelg för all personal ute på kollot, där stiftelsens ”Handbok för
Kolloledare” utgör stommen i programmet. Som komplettering har denna föreståndare skrivit
en egen personalhandbok. Inför starten av kollot träffas all personal på plats en dag innan.
Man har dessutom samtal under den förarbetsdag som inleder varje period.
Dessutom genomför denna föreståndare två medarbetarsamtal per period.
8./ Vilken roll/vilket uppdrag har praktikanterna på kollot?
Man har inga praktikanter.
9./ Har du/ni samlat personalen för att förbereda kollosommaren?
Se svaret på fråga 7.
10./ På vilket sätt har personalen informerats om säkerhetsföreskrifter och rutiner?
Både skriftligt och muntligt vid flera tillfällen.
11./ Är personalen informerad om att det råder alkohol- och tobaksförbud på kollot?
Ja, man är mycket tydlig med detta.
12./ Hur arbetar ni med det systematiska brandskyddsarbetet? Görs det årligen?
Ja, stiftelsen har det central ansvaret för att larm, utrymningsväger, släckutrustning finns.
Respektive kollo sköter sedan det dagliga systematiska brandskyddsarbetet.
Se även nedan svaren på fråga 13 och 14.
13./ Har ni brandövning varje period?
Ja, första dagen i en ny period genomförs brandövningar, man håller på till alla barn har
förstått hur det går till samt varför.
14./ Synliga brandsläckare och utrymningsvägar?
14.1/ Finns brandsläckare?
Ja, det finns det, och de är väl synligt placerade.
14.27 Kollas släckarna årligen?
Ja, dels årlig besiktning, (se svaret på fråga 12), dels en daglig koll att ingen skadegörelse
skett på släckarna.
14.3/ Finns det brandtrappor där sådana behövs?
Ja, det finns det.
14.4/ Finns det skyltade utrymningsvägar?
Ja, det sitter skyltar uppsatta.
14.5/ Är någon utrymningsväg blockerad?
Vi noterade några olämpliga placeringar av sängar, vilket påpekades direkt på plats samt i
mail till Stiftelsens stab.
15./ Har ni informerat er om den tillsyn som genomförs vid badplatsen i samband med
säsongsstart, dvs. genomgång av bottenområde och bryggor?
Stiftelsen genomför syn och kontroll av såväl bryggor som bottenförhållanden inför säsongen.
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16./ Finns det säkerhetsrutiner vid bad och andra vattenaktiviteter?
Ja, det finns klara rutiner för hur bad skall gå till vilka såväl barn som ledare nogsamt följer.
När simprov med mera genomförts och man ”normalbadar” är man minst 4 ledare på 50 barn.
Varje ledare har sin specifika arbetsuppgift vid badplatsen.
17./ Finns det säkerhetsrutiner vid sjöverksamhet?
Ja, dels finns det rutiner, men också krav på de barn som vill använda t.ex. kanoter.
18./ Finns det säkerhetsföreskrifter och rutiner vid utflykter och hajker?
Vid hajk och utflykter finns det klara rutiner.
Hur många som är med under hajken, (i svaret på fråga sex anges att alla ledare är med under
hajken).
Dels hur många som ”sover” med barnen under övernattningen (fem ledare är med och sover
med de 30-40 barnen under hajken).
Vilken utrustning av olika slag som skall finnas med.
19./ Finns det dokumenterade rutiner vid medicinhantering och förvaring?
Ja, rutinerna är väldigt tydliga, man för bl.a. en noggrann dokumentation över utdelningen av
mediciner.
20./ Finns det dokumenterade rutiner för sjukdom och olyckor?
Ja, alla ledare vet vad de skall göras osv.
Som en ständig påminnelse om vad som gäller, sitter rutinerna för olyckar och eventuell brand
upptejpade på insidan av ledarnas toaletter.
21./ Följer du/ni upp barnens eventuella olyckor och sjukdomar?
Ja, det finns klara skrivna rutiner för detta, med klara krav på dokumentation.
Man skriver en sk. avvikelserapport när något hänt, stiftelsen kräver detta.
22./ Hur använder ni er handlingsplan kring mobbing och kränkande särbehandling?
Förutom att ämnet tas upp vid starten av en ny period, så talar ledarna om detta i samband
med att man äter eller lagsporter. Det finns tydlig sanktionslista för denna hantering.
23./Är personal informerad om anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa?
Ja, man är väl medveten om detta. Har även gjort sådan anmälan.
24./ Hur ser jourrutinerna ut för natten?
Jouren arbetar mellan 22.00 – 08.00.
25./Var sover jouren?
Jouren sover oftast i ett eget rum, men man har börjat placera jouren i ett av
gemensamhetsutrymmena, så att det inte skall bli ett så stor steg att kontakta jouren, samtidigt
som jouren då blir en mer öppen verksamhet. Ingen skall behöva fundera på vad som händer
inne i jourrummet.
26./Beskriv hur dagsrutinen ser ut?
08.30 väckning bädda städa eget rum.
08.45 frukost
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09.30 borsta tänderna
09.45 samling genomgång av dagen, därefter aktivitet
12.00 lunch
13.00 chilltime (duschtid)
14.00 samling, aktivitet.
15.00 mellis
15.30 aktivitet fortsätter
17.00 middag
17.30 chilltime (duschtid/mobiltid)
18.30 samling aktivitet
20.15 kvällis
21.00 gå in på rummen
21.30 ligga till sängs vara dämpad
22.00 zuzz zuzz zuzz
27./På vilket sätt är barnen delaktiga?
Man deltar i samtal runt vilka normer regler och rutiner som skall gälla.
Deltar i köksarbetet utifrån ett schema.
28./ Hur ser rutinerna ut första och sista dagarna på kollot ut?
Första dagen:
Tre ledare möter upp barnen på Stockholms central, åker med bussen till kollot.
Väl framme incheckning, rumsfördelning baserad på ålder och kön, går runt på kollot för att
se var alla olika aktiviteter sker, namnlekar för att lära känna varandra
Man genomför brandövningar, simprov (om vädret tillåter).
På kvällen håller ledarna tal för barnen.
Sista dagen: En sista finstädning och slutpackning, man äter en kombinerad frukost lunch.
Eftermiddagen och kvällen innan har man städat och börjat packa.
Man äter en fin middag vid vackert dukat långbord, ledarna serverar, alla är uppklädda.
Senare disco samt limbo.

29./ På vilket sätt har barnen informerats om säkerhetsföreskrifter och dagliga rutiner?
Har barnen varit delaktiga i framtagande av ordningsreglerna?
Vad gäller de olika säkerhetsföreskrifter som gäller, se svaren på tidigare frågor.
Dagliga rutiner berättar man om under första dagen.
Skrivna dagscheman sitter uppsatta på olika ställen.
Ledarna tar även upp detta vid dagens olika samlingar, så att ingen skall behöva känna sig
osäker på vad som skall ske.
30./ Har informationsmöten med barn och föräldrar genomförts?
Ja.
31./ Hur mycket personal deltar på ut- och hemresorna med barnen?
Tre personal är med vid såväl ut- som hemresa.
Bussarna är utrustade med säkerhetsbälten.
32./ Sker transporter av barn under kolloperioden i bilar och hur informerar ni
föräldrarna?
Endast i samband med eventuell sjuktransport, den som skjutsar har tillgång till mobil.
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33./ Hur många barn har uteblivit från kollot under innevarande period utan att ni har
informerats?
2
34./ När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
För säkerhetsskull ringer ledarna upp alla föräldrar dagen innan avfärd och kollar att allt är
ok.
Om någon trots detta uteblir kontaktas förälder, därefter rapporteras detta till stiftelsens
kansli, vilka i sin tur kontaktar respektive stadsdel.
Rapport till stadsdel sker skriftligt.
35./ Hur många barn har åkt hem tidigare under innevarande period?
4
36./När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Se svar fråga 34
37./ Egna reflexioner
Vi noterade vid vårt besök att det fanns ett stort bestånd av Björnlokor på lekplatsen.
Vidare att ett antal glasrutor var spräckta eller satt väldigt lösa i karmarna.
På några ställen hade sängar placerats på ett minder lyckat sätt, dels nära fönsterrutor, dels
delvis in på utrymningsvägarna.
Då risken för olyckor med björnlokorna samt de trasiga glasen upplevdes som överhängande
valde vi att via mail kontakta stiftelsen om detta.
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Intervjumall för samtal med föreståndaren och medarbetare 2016
Verksamhet/Kollo: S/Y Ellen
Entreprenör: Stiftelsen S/Y Ellen

Profil: Skutsegling

Intervju genomförd av
Kolloinspektör: Anna Magnfors, Marie Lindberg

SDF: Hässelby-Vällingby

Datum för inspektionen: 21/6-2016
1. Vilken barnpedagogisk utbildning har du?
 Lärare
 Fritidspedagog/Fritidsledare
 Annan pedagogisk utbildning
Vilken? Skepparexamen

Kommentarer:
Kommentarer:
Har erfarenhet sedan 1997

2. Hur länge har du arbetat som föreståndare på kollo?
 Detta är min första sommar
 1 år tidigare
 2-4 år
 5 år och längre
3. Hur många arbetar på kollot denna period, förutom du som föreståndare?
9 ledare
Kommentarer:
En ledare är ansvarig för maten
…..husmor/kock
En ledare är sjuksköterska
I ledargruppen ingår fem praktikanter som
…..praktikanter
alla har varit på S/Y Ellen som kollobarn
4. Hur många ledare är mellan åldern?
Fem ledare är under 20 år
Två 20-25 år
Två > 25 år
5. Hur många av personalen har en allmän pedagogisk kompetens?
En har allmän pedagogisk kompetens
Kommentarer:
Tränar barn och unga i fotboll, fritidsledare
5.1 Har all personal genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning samt livräddning?
 Ja
Kommentarer:
 Nej
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5.2 Har all personal lämnat utdrag ur belastningsregistret? Be att få se dokumentationen
 Ja
Kommentar:
 Nej
6. Kontrollera att det finns tydliga scheman för personalen. Se till att du får se ett schema
och kontrollera personalfördelningen under dygnet. Hur många personal arbetar per pass?
Be om en personalförteckning med redovisning av vilka som arbetar respektive period.
Kommentarer:
Alla i personalgruppen har vaktpass jämt fördelade på alla nio men ”kapten” har hela tiden
ett övergripande ansvar.
7. Hur introduceras nyanställd personal?
Kommentarer:
De går en utbildning på två veckor under vintern
Internrekrytering
Mångårig erfarenhet
8. Vilken roll/vilket uppdrag har praktikanterna på kollot?
Kommentarer:
De är delaktiga i vakten och har uppdrag utifrån kunskap och erfarenhet
Tre grupper: styrbord, babord och midskepp
9. Har du/ni samlat personalen för att förbereda kollosommaren?
 Ja
Kommentarer:
 Nej
10. På vilket sätt har personalen informerats om säkerhetsföreskrifter och rutiner?
 Muntligt och
Kommentarer:
 Skriftligt
11. Är personalen informerad att det råder alkohol- och tobaksförbud på kollot?
 Ja
Kommentarer:
 Nej
12. Hur arbetar ni med det systematiska brandskyddsarbetet? Görs det varje år?
Beskriv arbetet:
Kommentarer:
All personal utbildas av dykarutbildade och
Inspektion av brandutrustning varje år
räddningsledare
13. Har ni brandövning varje period?
 Ja
 Nej
Om ja, vilken dag av barnens vistelse?
 första dagen
 andra dagen

Kommentar:
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14. Synliga brandsläckare och utrymningsvägar?
Finns brandsläckare
Kommentar:
 Ja
 Nej
Kollas brandsläckarna varje år?
 Ja
 Nej
Finns brandtrappa där sådan behövs?
 Ja
 Nej det behövs ingen
Skyltade utrymningsvägar
 Ja
 Nej
Är någon utrymningsväg blockerad?
 Ja
 Nej
15. Har ni informerat er om den tillsyn som genomförts vid badplatsen i samband med
säsongsstart d.v.s. genomgång av bottenområdet och bryggor?
 Ja
Kommentar:
 Nej
Barnen vistas aldrig på en badplats

16. Finns det säkerhetsrutiner vid bad och andra vattenaktiviteter?
 Ja
Kommentarer:
 Nej
Om nej, vad saknas?
Hur många barn ansvarar varje ledare för vid
vattenaktivitet?
Det är två badvakter vid varje badtillfälle
17. Finns det säkerhetsrutiner vid sjöverksamhet?
 Ja
Kommentarer:
 Nej
Om nej, vad saknas?
……………………………………………….
Hur kontrollerar ni simkunnighet?
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Föräldrar intygar att barnen kan simma 200
meter

18. Finns det säkerhetsföreskrifter och rutiner för utflykter och hajker?
 Ja
Kommentarer:
 Nej
Frågan är inte relevant eftersom barnen
befinner sig på eller vid båten under hela
Om nej, vad saknas?
kollovistelsen
……………………………………………….
Hur många ledare deltar vid utflykter och
hajker ? (minst 2 ledare)
……………………………………………….
Hur många barn ansvarar varje ledare för?
……………………………………………….
Vilken utrustning finns med vid hajk?
ex, mob, förbandslåda
19. Finns det dokumenterade rutiner vid medicinhantering och förvaring?
Kommentarer:
Rutiner är nedskrivna i pärmen om säkerhet ombord
All medicin förvaras hos ledarna i kaptens hytt
20. Finns det dokumenterade rutiner för sjukdom och olyckor?
Kommentarer:
Ja journalföring och skaderapport vid behov
21. Hur följer du/ni upp barnens eventuella olyckor och sjukdom upp?
 Telefonkontakt med föräldrar
Kommentarer:
 Annat, vad
22. Hur använder ni er handlingsplan kring mobbing/kränkande särbehandling
Kommentarer:
Går igenom vad som sker vid mobbning i samtal
I föräldrakontakter

23. Är all personal informerad om anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa?
 Ja
 Nej
24. Hur ser jourrutiner för natten
Kommentarer:
Ledare är med barnen under natten
25. Var sover jouren?
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 I samma hus som barnen/med barnen
 I angränsande hus
Om, i angränsade hus hur gör barnen som
behöver stöd?

Kommentarer:

26. Beskriv hur dagsrutinerna ser ut?
Kommentarer:
 Väckning kl. 7.00 för frukostvakten, alla barn väcks kl. 7.30
 Hygien för alla
 Frukost kl. 8.15
 Städning av hela båten varje dag
 Personalmöte, två ledare är med barnen under mötet
 Morgonbad
 Kasta loss
 Lunch i två pass, lunchgruppen lagar maten
 Seglats till ca 16.00 - Båten lägger till
 Bad→ middag→ lekar→ telefontid→ läggdags
27. På vilket sätt är barnen delaktiga?
- i vardagssysslorna: Alla städar
-

kring maten: Matlagning, disk, sophantering och källsortering

-

aktiviteterna: Barnen deltar i aktiviteterna

28. Hur ser rutiner för de första och sista dagarna på kollot ut?
Kommentarer:
Dag 1, säkerhet- och brandundervisning ca 2 timmar när alla barnen har kommit
Övrig tid, inkvartering
Sista dagen, städning
29. På vilket sätt har barnen informerats om säkerhetsföreskrifter och dagliga rutiner?
Har barnen varit delaktiga i framtagande av ordningsreglerna?
Kommentarer:
Informeras under dag 1 samt kontinuerligt under kollovistelsen
Barnen har inte varit delaktiga
30. Har informationsmöten med barn och föräldrar genomförts?
 Ja, tre stycken
Kommentarer:
 Nej
31. Hur många personal deltar på ut- och hemresorna med barnen?
Antal…………..
Kommentarer:
 Finns säkerhetsbälten i bussarna?
Föräldrarna möter barnen där båten har lagt
 Ja
till i Blekholmen sista dagen
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 Nej
 Föräldrarna skjutsar
32. Sker transporter av barn under kolloperioden i bilar och hur informerar ni föräldrarna?
 Ja
Kommentarer:
 Nej
Om, ja har den som skjutsar tillgång till
mobiltelefon?
 Ja
 Nej
33. Hur många barn har uteblivit från kollot under innevarande period utan att ni har
informerats?
Inga barn har uteblivit
Kommentarer:
S/Y Ellen har tagit emot ett extrabarn under perioden
34. När och hur rapporterade ni detta tillstadsdelen?
 omgående
 inom en vecka
 muntligt per telefon till stadsdelen
 skriftligt via entreprenören eller per mail
35. Hur många barn har åkt hem tidigare under innevarande period?
Kommentarer:
Inget barn
36. När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
 omgående
Kommentarer:
 inom en vecka
 muntligt per telefon till stadsdelen
 skriftligt via entreprenören eller per mail
37. Egna reflexioner:
Det var tydliga regler, ordning och reda på båten. Barnen visste vad som förväntades av
dem, de hissade och tog ned seglen tillsammans och alla visste vilken position de skulle ha –
alla hjälptes åt. Fin sammanhållning i gruppen utifrån det vi kunde se. Trevligt bemötande
från både ledare och barn.
Vi inspektörer hade en trevlig dag på S/Y Ellen, det enda vi kunde klaga på var vädret som
var väl kallt.
Kommentarer:
Med beröm godkänt

Datum: 2016-06-21

Namn: Anna Magnfors marie lindberg
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Intervjumall för samtal med föreståndaren och medarbetare
2016
Verksamhet/kollo: Synsholmens kollo

Profil: Traditionellt/bad

Entreprenör: Synsholmens kolloförening
Intervju genomförd av
Kolloinspektörer: Eva-Lena Brännlund och Sara Countakis

SDF: Skarpnäck

Datum för inspektionen: 20/6 2016
1. Vilken barnpedagogisk utbildning har du?

 Lärare
x Fritidspedagog/Fritidsledare
 Annan pedagogisk utbildning

Kommentarer:
Kommentarer:
Föreståndare Albin Geijer, har varit
föreståndare flera år på kollot.

vilken…………………….………………….
2. Hur länge har du arbetat som föreståndare på kollo?
Jobbat på Synsholmen sedan 1998,
 Detta är min första sommar
föreståndare fem år.
 1 år tidigare
 2-4 år
x 5 år och längre
3. Hur många arbetar på kollot denna period, förutom du som föreståndare?
Kommentarer: Föreståndare även schemalagd som
9 ledare
ledare

2 husmor/kock
2 praktikanter/sommarjobbare
4. Hur många ledare är mellan åldern?
Även kockar och föreståndare är 25+
2 st 20-25 år
7 st> 25 år
5. Hur många av personalen har en allmän pedagogisk kompetens?
10 st allmän pedagogisk kompetens
Kommentarer: Inklusive kökspersonal.
Endast tre personer är nya denna period
5.1 Har all personal genomgått utbildning i hjärt och lungräddning samt livräddning?

x Ja
 Nej

Kommentarer: ej praktikanter/kockar

89
5.2 Har all personal lämnat utdrag ur belastningsregistret? Be att få se dokumentationen

x Ja
 Nej

Kommentar:

6. Kontrollera att det finns tydliga scheman för personalen. Se till att du får se ett schema och
kontrollera personalfördelningen under dygnet. Hur många personal arbetar per pass? Be om
en personalförteckning med redovisning av vilka som arbetar respektive period.
Kommentarer: 3-4 förmiddag, 7-8 under eftermiddagen, 3-4 på kvällstid. 1 ledare jour nattetid, 1 ledare
”backup-jour”.

7. Hur introduceras nyanställd personal?
Kommentarer: Förmedling av skriftlig info innan sommaren, träff i stan, förberedelsehelg i maj, kurs i hjärtoch lungräddning och grundläggande sårvård, 2-3 dagars intro och planering innan varje period. Fadderledare
på kollot under sin första period samt extra genomgång med föreståndare innan barnen kommer.

8. Vilken roll/vilket uppdrag har praktikanterna på kollot?
Kommentarer:
Praktikanter anställda av föreningen: Som ledare med följande undantag; får ej köra båt med barn, ej hantera
djupare konflikter i barngruppen, har ej barnansvar eller föräldrakontakter, får ej vara ensamma med barn vid
vattnet eller i båtar. Kan gå ifrån om de vill/behöver under arbetet. Sover ej jour.
För sommarjobbare från Stockholms stad gäller andra förutsättningar utöver ovanstående – krav på två
sammanhängande lediga dagar per vecka, får ej jobba efter 22, totalt 90 timmars arbetstid utspritt över hela
kolloperioden. Fler lediga dagar.

9. Har du/ni samlat personalen för att förbereda kollosommaren?

x Ja
 Nej

Kommentarer: (se ovan)

Ett tillfälle i stan,
frivillig förberedelsehelg i maj samt 2-3
dagar innan perioderna.

10. På vilket sätt har personalen informerats om säkerhetsföreskrifter och rutiner?

x Muntligt
x Skriftligt

Kommentarer: Samt rundvandring på plats med alla
ledare och då genomgång av detta.

90
11. Är personalen informerad att det råder alkohol- och tobaksförbud på kollot?
Kommentarer:
x Ja
 Nej

12. Hur arbetar ni med det systematiska brandskyddsarbetet? Görs det varje år?
Kommentarer: protokoll skickas till
Riskinventering innan perioden
Serviceförvaltningen inför varje sommar.
Kontroll av brandlarm/varnare av
auktoriserad personal
Brandövning i teori och praktik
Uppdatering av ”brandpärm” på kollot

13. Har ni brandövning varje period?
x Ja
 Nej
Om ja, vilken dag av barnens vistelse?
x första dagen
 andra dagen

Kommentar:

14. Synliga brandsläckare och utrymningsvägar?
Finns brandsläckare
Kommentar:
x Ja
 Nej
Kollas brandsläckarna varje år?
x Ja
 Nej
Finns brandtrappa där sådan behövs?
x Ja
 Nej
Skyltade utrymningsvägar
x Ja
 Nej
Är någon utrymningsväg blockerad?
 Ja
x Nej
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15. Har ni informerat er om den tillsyn som genomförts vid badplatsen i samband med
säsongsstart dvs genomgång av bottenområdet och bryggor?
Kommentar: Utförs av egen personal vid
x Ja
iläggning av bryggor, bastuflotte och
 Nej
studsmatta.

16. Finns det säkerhetsrutiner vid bad och andra vattenaktiviteter?
Kommentarer:
x Ja
 Nej
Till vattnet tar man med: Strandväska med första
Om nej, vad saknas?
hjälpen, mobiltelefon, walkie-talkie, keps för
Hur många barn ansvarar varje ledare för vid
vattenaktivitet?
1-7 barn

huvudansvarig badvakt, megafon. Person med keps
har megafon och sitter på klippan mot
vattenstudsmattan. 4 barn på UFO (studsmattan) utan
ledare, 7 barn med ledare. Personal har tillsyn när
barnen använder bastuflotte. Fiske på anvisad plats, ej
från båtbryggan. Den som ej gjort simprov får bada i
viken där det är grunt. Vid fiske – ej gummistövlar,
flytväst på, ledare med och fiskar tills barnen
behärskar tekniken, sen kan de stå själva på
fiskestället, som ligger inom hör/synhåll från
badplatsen.

17. Finns det säkerhetsrutiner vid sjöverksamhet?
Kommentarer:
x Ja
Den som vill får lära sig simma på kollot
 Nej
Om nej, vad saknas?
För båtar – flytväst. Kajak om man gjort simprov,
………………………………………………. kanot OK med ledare i båten. Praktikanter får ej köra
båt med barn.
Hur kontrollerar ni simkunnighet?
Simprov första dagen
18. Finns det säkerhetsföreskrifter och rutiner för utflykter och hajker?
Kommentarer:
x Ja
 Nej
Vid hajker:
Om nej, vad saknas?
……………………………………………….
Hur många ledare deltar vid utflykter och
hajker ? (minst 2 ledare)
2-3 st per grupp
Hur många barn ansvarar varje ledare för?
6-7 barn
Vilken utrustning finns med vid hajk?
ex, mob, förbandslåda

Utöver ordinarie sjöregler så går man vid ett särskilt
2-timmars kvällsmöte igenom hajken från början till
slut, pratar om säkerhet såsom hantering av eld,
täljning, uppsikt vid bad/fiske etc. Med på hajk är
alltid mobil, ibland walkie-talkie, första hjälpen-kit,
nummer till kommunala båträddningen samt den
ledare som har båtjour. Ledare som har stor båtvana
ansvarar för att skjutsa ut barnen till öarna.
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……………………………………………..

19. Finns det dokumenterade rutiner vid medicinhantering och förvaring?
Kommentarer: Checklistor för medicin, utpekad roll dagligen morgon/kväll som ansvarar för att medicinerna
delas ut/ges till barnen. Låst medicinskåp.

20. Finns det dokumenterade rutiner för sjukdom och olyckor?
Kommentarer: Ingår i krishanteringsplan. Samt löpande dokumentation i kollots dagbok/journal, med
incidentrapporter (för ex försäkringsbolag som efterfrågar info) i förekommande fall. Telefonkontakt med
föräldrar är rutin. Hälsodeklarationer för barn finns på kollot, som tas med om barn behöver åka till vårdcentral
i Söderköping.

21. Hur följer du/ni upp barnens eventuella olyckor och sjukdom upp?
Kommentarer: Incidentrapporter i förekommande fall
x Telefonkontakt med föräldrar
x Annat, vad
……………………………………………….
22. Hur använder ni er handlingsplan kring mobbing/kränkande särbehandling
Kommentarer: Gås igenom med ledare under planeringsdagar, används vid behov.

23. Är all personal informerad om anmälningsplikt vid misstanke om barn som far illa?
x Ja
samt sekretessförbindelse som alla ledare skriver på
 Nej

24. Hur ser jourrutiner för natten
Kommentarer: En ledare sover i särskilt rum i samma hus som barnen Betonas för barnen att jouren är i tjänst
och arbetar trots att denne sover, och kan väckas om barnen har något behov nattetid (pga hemlängtan, sjukdom
etc). Varje natt finns en ”bakjour” som rycker in i jourens ställe om denne behöver åka iväg med sjukt barn eller
dylikt.

25. Var sover jouren?
x I samma hus som barnen
 I angränsande hus
Om, i angränsade hus hur gör barnen som
behöver stöd?
………………………………………..

Kommentarer:
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26. Beskriv hur dagsrutinerna ser ut?
Kommentarer:
Se separat dokument.

27. På vilket sätt är barnen delaktiga ?
- i vardagssysslorna
Köksbarn, städning på rummen (skriftliga städrutiner finns), hänga upp blött, städa skåp,
hålla ordning på sina saker.
- kring maten
Köksbarn som hjälper köket före och efter maten samt städar på verandan där man äter.
- aktiviteterna
Ibland vara med på ”Ledarsidan” i lekar för övriga barn. Förslagslåda i köket där barnen kan
önska aktiviteter eller annat.

28. Hur ser rutiner för de första och sista dagarna på kollot ut?
Kommentarer

Sista två dagarna:
Näst sista:
Packning. På kvällen restaurang, med bild/filmvisning från barnkameran. Ev
uppträdanden. Något roligt tema på restaurangen, som kan påbörjas redan på
eftermiddagen där barnen är med och har olika roller. Efter restaurang är det disco.
Diplomutdelning där varje barn får ett diplom för något minnesvärt man gjort eller
upplevt under perioden. Ibland sover alla tillsammans i lekrummet, ibland på
rummen (beroende på barngruppen).
Sista:
”AMS-leken” där barnen på ett roligt sätt får delta i att plocka iordning efter sig på
gården samt avsluta med att ta ner sina väskor till stranden. Sen är det stranden
hela dagen om det är fint väder. Innan båten kommer för transport till bussen, är det
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kramring och t-shirtutdelning (gratis tröjor). Auktion med kvarglömda kläder och
grejer. På bussen utdelning av kontaktlista där de barn som vill skrivit upp
kontaktuppgifter så de kan hålla kontakt efter kollot.

29. På vilket sätt har barnen informerats om säkerhetsföreskrifter och dagliga rutiner?
Har barnen varit delaktiga i framtagande av ordningsreglerna ?
Kommentarer Info muntligt på rundvandring och vid samlingar, info skriftligt om städning och ordning på
rummen. Dagsprogram varje dag om vad som händer under dagen samt ett översiktligt aktivitetsschema för hela
perioden uppsatt i lekrummet.
Barnen har ej varit delaktiga i framtagande av ordningsregler, men kan påverka hur ordningsreglerna på det
egna rummet ska vara med sina rumskamrater.

30. Har informationsmöten med barn och föräldrar genomförts?

x Ja
 Nej

Kommentarer:

31. Hur många personal deltar på ut- och hemresorna med barnen?
Kommentarer:
Antal 2-3 st

Finns säkerhetsbälten i bussarna?
x Ja
 Nej
 Föräldrarna skjutsar
32. Sker transporter av barn under kolloperioden i bilar och hur informerar ni föräldrarna?
Kommentarer:
x Ja
Enbart vid sjukdom om något barn behöver läkarvård i
 Nej
Söderköping/Norrköping. Kontakt med föräldrar per
Om, ja har den som skjutsar tillgång till
telefon i samband med skada/resa.
mobiltelefon?
x Ja
 Nej
33. Hur många barn har uteblivit från kollot under innevarande period utan att ni har
informerats?
Kommentarer:
Inget barn.

34. När och hur rapporterade ni detta tillstadsdelen?
 omgående
 inom en vecka

 muntligt per telefon till stadsdelen
 skriftligt via entreprenören eller per mail
35. Hur många barn har åkt hem tidigare under innevarande period?
Kommentarer: Igår på besöksdagen åkte tre barn hem. Två pga hemlängtan i samråd med besökande föräldrar.
En åkte hem efter föräldrarnas önskemål för att ett småsyskon var beräknad att nedkomma under perioden.
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36. När och hur rapporterade ni detta till stadsdelen?
Kommentarer:
x omgående
Mailat stadsdelen samma dag
 inom en vecka

 muntligt per telefon till stadsdelen
x skriftligt via entreprenören eller per mail

37. Egna reflektioner:
Kommentarer:

Datum:
…………….

Namn:
…………………………………………….
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INSPEKTIONSRAPPORT SOMMAREN 2017
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Inspektion av kollogård
Kollogård: Solgården
Entreprenör: Stiftelsen
Profil: Traditionell
Barnens Dag

Utemiljön-innemiljön (standard)
Utemiljön Trevlig. Lite kuperad natur och skog bakom.
Innemiljön Slitet. För få duschar och toaletter.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet, brandövningar/
släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Olycksfall Dokumenterade rutiner finns för olycksfall och sjukdom. Följs upp med
telefonsamtal till förälder samt dokumentation.
Bad och sjösäkerhet Rutiner finns för bad och sjösäkerhet.
Bryggor/strandbotten Tillsyn har genomförts

Brandövningar/släckare Synliga brandsläckare och utrymningsvägar finns. Ingen blockerad
utrymningsväg.

Måltid Vid varje måltid finns Nissar som hjälper till. Frukost 8.30, lunch 12.30,
mellanmål 14.30 och middag 17.30.
Aktivitet Förmiddagsaktivitet varje dag, Samling, lugna timmen, eftermiddagsaktivitet
och kvällsaktivitet. Hajker, bad, lekar, tävlingar och mycket mer.
Barnupplevelser Vi hade oturen att komma mellan två perioder så vi träffade endast
föreståndaren.
Personalens kompetens 13 ledare med allmän pedagogisk kompetens.
Egna reflexioner Slitet men det kändes som det fanns ett bra engagemang
Inspektörer: Susanne Wallin och Agneta Forsberg

97
INSPEKTIONSRAPPORT SOMMAREN 2016
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Inspektion av kollogård
Kollogård: Solvik expedition
Entreprenör: Stiftelsen
Profil: Traditionell
Barnens Dag

Utemiljön-innemiljön (standard)
Utemiljön Fantastiskt ställe. Så vackert nära till vatten o härlig natur
Innemiljön Lite slitet men ändå mysigt och varmt.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet, brandövningar/
släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Olycksfall Rutiner för olycksfall och sjukdomar finns. Följs upp med telefonsamtal till
förälder i första hand sedan beroende på allvaret i skadan eller sjukdomen.
Bad och sjösäkerhet Alltid 2 badvakter med väst och badflagga. Högst 10 på bryggan. Vid
fiske krävs en ledare samt flytväst för alla.
Bryggor/strandbotten Tillsyn har genomförts.

Brandövningar/släckare Brandövning varje period. Synliga brandsläckare och
utrymningsvägar. Ingen utrymningsväg blockerad.

Måltid: Frukost 8.30 (frukostnissar) Lunch 12.00 (lunchnissar) mellanmål 15.00 och
middag 17.00 (middagsnissar). Nissarna hjälper till vid måltiderna.
Aktivitet: Många olika aktiviteter. Hajker, lekar, expeditioner, strandhäng mm.mm
Barnupplevelser: Alla barn trivdes som fisken i vattnet. Glada och positiva ungar.
Bästa kollot i världen enligt de som vi pratade med.
Personalens kompetens: Samtliga ledare har någon form av allmän pedagogisk
kompetens.
Observationer från informationsmötet

Egna reflexioner Väldigt engagerade ledare och föreståndare. Barn som mådde
toppenbra och härlig stämning.
Susanne Wallin och Agneta Forsberg
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INSPEKTIONSRAPPORT SOMMAREN 2016
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Inspektion av kollogård
Kollogård: Storgården
Entreprenör: Stiftelsen
Profil: Traditionell
Barnens Dag

Utemiljön-innemiljön (standard)
Utemiljön Härlig utemiljö nära vatten. Stor fin gräsmatta o skog intill.
Innemiljön Slitet men ett nytt fint kök. Stora utrymmen.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet, brandövningar/
släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Olycksfall Händelserapport skrivs. Tre bilar finns tillgängliga vid eventuell resa till sjukhus.
Eventuella olyckor eller sjukdomar följs upp med telefonsamtal till förälder i första hand
sedan beroende på allvaret i olyckan/sjukdomen.
Bad och sjösäkerhet Varje ledare ansvarar för högst 5 barn. Badvakt och strandvakt finns
alltid samt följbåt och flytvästar.
Bryggor/strandbotten Badstranden är helt ny då Storgården öppnats på nytt i år.

Brandövningar/släckare Brandsläckare finns. Kollas varje år. 2 brandtrappor finns. Skyltade
utrymningsvägar ej blockerade.

Måltid: Barnen var på hajk den här dagen så vi var inte med på några
måltider.
Aktivitet: En dag: Väckning, städning, frukost, fri lek, samling kl.10,
förmiddagsaktivitet, lunch med utmaning, lugna timmen,
eftermiddagsaktivitet, middag och 21-22 Nattsamling.
Barnupplevelser: De var på hajk
Personalens kompetens: De som vi träffade var mycket bra och 5 stycken
hade pedagogisk utbildning

Egna reflexioner Vi upplevde det väldigt positivt.
Inspektörer: Susanne Wallin och Agneta Forsberg
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INSPEKTIONSRAPPORT SOMMAREN 2016
Namn på kollot

Entreprenör/kollo
Inspektion av kollogård
Entreprenör:
Stiftelsen barnens dag

Kollogård: Björkbacken
Profil: Knattekollo

Utemiljön-innemiljön (standard)
Utemiljön
Utemiljön var helt ok. Kanske lite slitna utemöbler. Härlig tomt med stor gräsmatta och skog
bakom knuten, grillmöjligheter, tält och allt möjligt
Innemiljön
Slitet.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet, brandövningar/
släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Olycksfall
Kollopersonalen hade väl nedskrivna och genomarbetade rutiner kring olycksfall. Stiftelsen
barnens dag har samma föreskrifter för alla kollogårdar. Följs upp med telefonsamtal till
förälder samt dokumentation.
Bad och sjösäkerhet
Tydliga regler och riktlinjer vad som gäller vid bad. Allt finns nedskrivet. Barnen får också
information dag ett om vad som gäller vid bad och sjöverksamhet,
Bryggor/strandbotten
Inspektion görs infor varje säsong av bryggor och sjöbotten.
Brandövningar/släckare
Barnen har 1:a dagen brandövning. Vad vi såg fanns det gott om brandvarnare och
brandsläckare. Personalen kollade varje kväll att brandvarnarna fungerade och att ingenting
blockerade både vanliga utgångar och nödutgångar.
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Måltid
Barnen hjälpte till med dukning vid måltiderna. Om barn var intresserade fick de även hjälpa
till med matlagningen.
Måltiderna var: frukost 8.30, lunch 12.30, mellanmål 14.30, middag 17.30 och kvällsmacka
vid 19.30

Aktivitet
De var aktiviteter både förmiddag, eftermiddag och kväll. Aktiviteterna var bad, lekar,
tävlingar, spel, spökrunda, m.m. Hajk var svårt att hinna med under de dagar barnen var där.
Man de tältade på egna tomten.

Barnupplevelser
Pratade med flera barn. Alla var väldigt positiva. De tyckte de hade det jättekul, god mat,
bästa sommaren sa någon. Vill åka på kollo nästa år. Kul att träffa nya kompisar.

Personalens kompetens
All personal har pedagogisk utbildning. Alla är kollade belastningsregistret.
10 ledare och 1 kock.
Personalen är väldigt engagerade och tycker kollo är en viktig verksamhet.

Observationer från informationsmötet

Egna reflexioner
Barnen verkade verkligen ha det bra. Personalen väldigt kompetenta och engagerade i sin
verksamhet. Roligt att det fungerar bra med det mindre barnen.
När det gäller hemlängtan så var det ca 2 barn per period som åkte hem på grund av sjukdom
eller hemlängtan.
Kollogården sliten men väl fungerande
Inspektörer:
Karin Landberg
Älvsjö stadsdelsförvaltning
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INSPEKTIONSRAPPORT SOMMAREN 2017
Namn på kollot
Entreprenör/kollo
Inspektion av kollogård
Entreprenör: Stiftelsen
Barnens Dag

Kollogård: Stugorna
Profil: Djur

Utemiljön-innemiljön (standard)
Utemiljön Väl planerad utemiljö. Stora gräsytor för barnen och uteaktiviteter. Bra inhägnader
för djuren.
Innemiljön Slitet. Kanske lite få duschar och toaletter.

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet, brandövningar/
släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Olycksfall
Kollopersonalen hade väl nedskrivna och genomarbetade rutiner kring olycksfall. Stiftelsen
barnens dag har samma föreskrifter för alla kollogårdar. Följs upp med telefonsamtal till
förälder samt dokumentation.
Bad och sjösäkerhet
Tydliga regler och riktlinjer vad som gäller vid bad. Allt finns nedskrivet. Barnen får också
information dag ett om vad som gäller vid bad och sjöverksamhet,
Bryggor/strandbotten Tillsyn har genomförts

Brandövningar/släckare Synliga brandsläckare och utrymningsvägar finns. Koll varje dag att
brandvarna fungerar.
Brandövning görs barnens 1 vistelsedag.

Måltid
Barnen får en varierad och bra kost. Ekologist används så mycket som möjligt.
Måltiderna var: frukost 8.30, lunch 12.30, mellanmål 14.30, middag 17.30 och kvällsmacka
vid 19.30
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Aktivitet Mycket aktiviteter bland annat bad och vattenverksamhet, fotboll, hajk, disco, lek,
spel m.m. . Barnen har också stunder på dagarna då de sköter och kramar djuren som finns.
Det fanns också en stund för egen tid på dagarna.

Barnupplevelser
Pratade med några barn. De trivdes jättebra. Väldigt få har åkt hem på grund av hemlängtan.
Något barn tyckte de fick lite för lite tid med djuren. Några barn hade varit på Stugorna
förut.

Personalens kompetens 10 ledare med allmän pedagogisk kompetens. 1 kock. Personalen
verkade mycket engagerade och jobbade för att alla barn skulle få en jättebra kollovistelse på
alla sätt.

Observationer från informationsmötet

Egna reflexioner
Härlig kollogård. Bra med utrymmen. Kanske lite slitet.
En verksamhet som spred värme, gemenskap och massa kul aktiviteter.

Inspektörer: Karin Landberg
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INSPEKTIONSRAPPORT SOMMAREN 2017
Entreprenör/kollo
Namn på kollot
Inspektion av kollogård
Kollogård: Östergården
Entreprenör: Stiftelsen
Profil: Tonårskollo
Barnens Dag

Fick på utresan uppgift om att jag även skulle besöka Östergården.
Försökte få kontakt under dagen men fick ingen kontakt. Åkte förbi gården men fick inte fatt
på någon personal eller ungdomar. Så ett stort gäng ungdomar som säkerligen var på väg på
Hajk längs vägen. Troligen Östergården.

Utemiljön-innemiljön (standard)
Utemiljön Väl planerad utemiljö. Stora gräsytor för barnen och uteaktiviteter. Flera hus.
Innemiljön ----

Säkerhetsrutiner (rutiner vid olycksfall, bad- och sjösäkerhet, brandövningar/
släckare samt bryggor, strandbotten (badplats))
Olycksfall

Bad och sjösäkerhet
Bryggor/strandbotten

Brandövningar/släckare
.

Måltid

Aktivitet
Barnupplevelser
Personalens kompetens 10 ledare med allmän pedagogisk kompetens. 1 kock. Personalen
verkade mycket engagerade och jobbade för att alla barn skulle få en jättebra kollovistelse på
alla sätt.

Observationer från informationsmötet

Egna reflexioner
Inspektörer: Karin Landberg
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