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Ett stort tack till:
Vi vill börja den här rapporten med att tillägna ett stort tack till alla som har backat upp
Barn till Hav och Skog, både inför men också under sommaren 2018. Er insats har varit
av stor betydelse för projektet under verksamhetsåret. Stort tack till er:
Alla aktivitetsledare
Aktivitetshuset i Holma
Apelgårdsskolan
Babylon livs, Rosengård
Best Food, Holma
Bjarne Rasmussen, busschaufför för Södra innerstaden
Bujan Januzi, fotograf/videograf & redaktör
Camilla Küster, biträdande regionchef på Rädda Barnen region Syd
Citadellbadet, Landskrona
ED bussresor AB
Eddie Dervisevic, busschaufför för Holma/Kroksbäck
Elin Turesson, Bästa Sommaren
Gunilla Mensahadji, Mosippan
Holmaskolan
Johannesskolan
Karlsrobadet, Eslöv
Kroksbäcksskolan
Kryddgårdsskolan
Ladan Dehnad, Mosippan
Lorensborgsskolan
Lågedammsbadet, Hörby
Malmö Stad, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Ung i Sommar
Malmö Stad, Fritidsförvaltningen
Mix Food, Rosengård
MKB Holma
MKB Kroksbäck
Mosippan
Romeleåsens Dressincykling
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Rosengårdsskolan
Rädda Barnens lokalförening i Malmö
Räddningstjänsten Malmö
Röda korset Malmö
Siamak, busschaufför för Rosengård
Sofielundsskolan
Sofie Olovsson, Projektledare Rädda Barnen Region Syd
Sorgenfriskolan
Stenkulaskolan
Suzanna Holmberg, Case Manager Rädda Barnen Region Syd
Tegelhuset, Rosengård
Tosselilla Sommarland
Underverket
Värner Rydénskolan
Våra ungdomskommunikatörer
Zabeh Karimi, Barnens resekompis
Özen allfrukt
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Vad är Barn till Hav och Skog?
Projektet Barn till Hav och Skog (BHS) startades år 1990 i Rosengård och har idag
expanderat till ytterligare två stadsdelar i Malmö: Södra Innerstaden och Holma/Kroksbäck. Varje sommar arbetar en ledargrupp med att ta med barnen i området på olika
utflykter för att göra sommaren extra minnesrik. Vårt projekt ger barnen frihet att vara
just barn, att få ett roligt sommarlov där de kan upptäcka naturen samt leka och busa
med vänner och engagerade vuxna. Tack vare våra sommarutflykter får de chans att
lämna stadsmiljön och upptäcka allt roligt som Sommarskåne har att erbjuda. Utflykterna äger rum varje måndag, onsdag och fredag från mitten av juni till början av augusti. Undantaget är i Rosengård då de har en utflykt extra på tisdagar på grund av ett
högt antal deltagande barn. Hos oss på BHS är ledartätheten viktig och vi arbetar därför
1 projektledare och 5 aktivitetsledare i varje stadsdel och tar max med 25 barn per utflykt. Vårt mål är att
arbeta för barns lika
rättigheter

med

ut-

gångspunkt i Barnkonventionen och vårt fokus är att kunna utveckla goda relationer
med varje barn samt se
till att alla barn känner
sig sedda och hörda.

Projektets syfte
Alla barn har olika förutsättningar och Rädda Barnen arbetar hårt för att synliggöra och
motverka de orättvisor som barn utsätts för. I slutet av 2015 utgavs Rädda Barnens
senaste barnfattigdomsrapport som visade att barnfattigdomen i Malmö är den högsta i
landet och att det råder stora skillnader mellan olika stadsdelar. Vår ambition är att
erbjuda barn en meningsfull fritid med många äventyr även utanför staden. Vi vill erbjuda en plats där de kan leka och umgås på lika villkor bortom sociala och ekonomiska
begränsningar. Enligt artikel 31 i Barnkonventionen har alla barn rätt till lek, vila och
fritid. Det kan finnas ett flertal anledningar till att alla barn inte har samma möjligheter,
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bland annat ekonomiska förutsättningar. Då barn har begränsade påverkansmöjligheter
är det särskilt viktigt att samhället bidrar för att skapa lika förutsättningar för just dem.
BHS erbjuder därför kostnadsfria utflykter till olika platser runt om i Skåne med utgångspunkt i socioekonomiskt utsatta områden i Malmö. Vi gör ingen skillnad på barnen och även barn utanför stadsdelarna är välkomna. Vi erbjuder barn en meningsfull
fritid genom spännande och lärorika utflykter. Det kan vara allt från upptäcktsfärd i
skogen, till att paddla kanot i en sjö eller titta och prata om olika djur vi hittar. Vi ledare
värdesätter också diskussioner kring andra saker barnen kan komma att tänka på och
tar upp. Det kan vara allt från det mest vardagliga till hur barnen själva mår.

För att ge barnen bästa möjliga förutsättningar väljer vi ut kvalificerade aktivitetsledare
med tidigare erfarenhet av arbete med barn. Målet är att kunna ge barnen goda förebilder och möjligheten att umgås med trygga vuxna. Vi väljer att ha en hög ledartäthet för
att alla barn ska få den uppmärksamhet de behöver och samtidigt främja en trygg och
positiv miljö där alla känner sig inkluderade. Vi gör ingen skillnad på barn! Då BHS
funnits sedan 1990 har barnen vant sig vid att projektet återkommer varje år och i dagsläget försöker vi, i den mån det går, också att eftersträva en kontinuitet bland ledarna
för att bibehålla en trygg och bra miljö för barnen.

Vilka är barnen?
Rädda Barnens barnfattigdomsrapport
visar att i socioekonomiskt utsatta familjer påverkas barnen negativt och löper
större risk för sämre resultat i skolan och
socialt utanförskap. Det uppstår en stor
orättvisa bland barn där familjens förutsättningar begränsar deras deltagande.
BHS är ett svar på detta då vi ger alla
barn en möjlighet att vara med. Här spelar det ingen roll hur familjens ekonomiska möjligheter ser ut vilket vi menar borde vara en självklarhet. I BHS får barnen
vara barn på lika villkor, bortom sociala och ekonomiska förutsättningar. Sociala relationer och nätverk ökar barnens psykiska välbefinnande samt underlättar för föräldrar
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som vill men inte kan erbjuda barnen den här sortens upplevelser. Vi riktar oss till barn
som ska börja i årskurs 1 och barn som ska börja i årskurs 7 samt åldersspannet däremellan. Det innebär att vi ser till vilken årskurs barnet går i istället för att fokusera
avgränsningen vid ålder. Därmed görs det ingen skillnad på om barnet gått om en klass
eller inte, man ska ändå ha möjlighet att åka med sina klasskompisar om barnet så önskar.

Hur når vi ut till barnen?
För att nå ut till barnen riktar vi oss främst till
skolorna i de områden vi är verksamma i. Inför
sommaren besöker projektledaren tillsammans
med aktivitetsledarna klasserna för att informera om sommarens utflykter och dela ut medgivandeblanketter. Det är därför av väldigt stor
betydelse för BHS att skolorna är samarbetsvilliga och det har de ofta varit. Skolbesöken är
även viktiga då vi får chans att träffa barnen innan utflykterna sätter igång vilket ger dem en
chans att få ett ansikte på oss och därmed känna sig lite säkrare inför sommaren. Vi
placerar även ut medgivandeblanketterna på strategiska platser i området för att sprida
informationen, exempelvis på fritidsgårdar, bibliotek eller hos andra aktörer i området.
I år hade vi tyvärr inte möjlighet att delta i områdesfestivaler som vi gjort föregående
år men tanken är att genomföra det inför sommaren 2019. På festivalerna har vi projektledare samt några aktivitetsledare delat ut medgivandeblanketter och pratat direkt
med föräldrarna. Tidigare år har vi ju enbart delat ut blanketter till barnen men vi ser
det som betydelsefullt att nå ut direkt till föräldrarna om vårt projekt och vad det innebär. Även föräldrarna har på så sätt kunnat få ett ansikte och relation till oss redan innan
utflykterna börjar.
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Vem arbetar med oss?
Vid rekrytering av nya aktivitetsledare letar vi alltid efter engagerade ledare som brinner för att arbeta med barn och
barns rättigheter. Vi vill att sammansättningen i ledargruppen
ska erbjuda en mängd olika kompetenser och personligheter
för att kunna komplettera varandra och matcha barnens varierande åldrar, intressen, personligheter, humör etc. I år har vi
rekryterat ett antal unga ledare från området, vissa har själva
åkt med på Barn till Hav och Skogs utflykter som barn. Förhoppningen är att relationerna som byggs upp över sommaren kommer bestå på ett
annat sätt när bra och trygga förebilder rör sig i samma område som barnen gör även
under de delar av året när projektet inte är igång.

I år startade rekryteringsprocessen första veckan i februari. Målet var att anställa 11
nya aktivitetsledare och vårt primära sätt att sprida information om tjänsterna var via
affischering runtom i Malmö och Lund. Förutom fysisk affischering använde vi oss av
nätverk och kontakter inom organisationen samt av sociala media.

En viktig faktor i vår rekrytering är att aktivitetsledarna ska vilja och kunna jobba med
oss flera år i rad. Många måste dock prioritera andra jobb eftersom det är svårt att få
ihop det ekonomiskt med ett så pass utspritt deltidsarbete. Det här har startat diskussioner inom projektledargruppen om fler arbetstimmar för att göra tjänsten som aktivitetsledare intressant för fler personer. Ett ökat antal arbetstimmar i form av fler utflykter/vecka hade också varit bra för att i viss mån försöka möta det konstant ökande antalet barn som vill följa med på utflykterna. Frågan måste dock diskuteras vidare utifrån
arbetsbörda för projektledarna och vilken energi ledarna kan bibehålla med fler utflykter.
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Kompetensutveckling av aktivitetsledare
I tjänsten som aktivitetsledare inom Barn till Hav och Skog ingår 3 utbildningsdagar
innan utflykterna startar samt ett så kallat mittmöte i juli när hälften av utflykterna är
genomförda. Under utbildningsdagarna får nya och gamla aktivitetsledare möjlighet
att dela erfarenheter och kunskap samt tillsammans delta i ett antal föreläsningar och
workshops med för projektet relevanta teman. Det finns även tid för ledargruppen i
varje stadsdel att hitta ett gemensamt förhållningssätt till olika situationer och dilemman som kan uppstå under utflykterna.

De föreläsningar vi hade under årets utbildningsdagar var 1) introduktion till Barn till
Hav och Skog med projektansvarig Helena Hansson, 2) att möta barn (inklusive Tryggare tillsammans) med Suzanna Holmberg, 3) genus och rättigheter med Sofie Olovsson och 4) hjärt- och lungräddning (HLR) med en utbildare från Röda Korset.

Våra utbildningsdagar är
kända för att vara väldigt
intensiva med mycket information på kort tid. I år
hamnade alla föreläsningspass utom HLR på samma
dag. Detta berodde delvis på att vi skulle haft ytterligare ett pass, Att samtala med
barn, under andra dagen, men att det passet oturligt nog behövde ställas in. Planen var
att vi istället skulle få material att utgå från och i viss mån kunna ha passet ändå. Det
blev tyvärr aldrig av och vi fick därför med kort varsel planera underlag till diskussioner utifrån våra samlade erfarenheter i projektledargruppen.

Jämfört med tidigare år hade vi i år alltså betydligt färre föreläsningsmoment. I stället
gavs möjlighet att lägga större fokus på diskussion. Vi hade fokus på generella värderingar och lät gruppen ta tid på sig att reflektera och problematisera kring olika potentiella scenarion eller värdeord som exempel vad en kränkning är eller hur det är okej
att skämta med ett barn. Genom dessa diskussioner lades en grund för att senare inom
stadsdelsteamen enas om gemensamma förhållningssätt gentemot barnen. Om ledarna
är överens från början är det mycket lättare att påminna varandra internt och jobba
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upp en trygghet i barngruppen.
I vanlig ordning hölls också ett så kallat “mittmöte”. Det sker efter halva projekttiden
för att utbyta information mellan stadsdelarna och för att ge varje stadsdel en chans att
prata ihop sig om hur arbetet funkar samt ha mer tid till specifika större frågor eller
utvecklingsområden. Även denna dag bestod av flera värdefulla diskussioner. Förbättringsområde gällande denna dag är att vi projektledare måste sätta datum tidigt och
vara tydliga med att dagen är lika obligatorisk som utbildningsdagarna i juni så att
alla aktivitetsledare faktiskt är med.

Sammanfattningsvis innehöll utbildningsdagarna intressanta och givande föreläsningar
trots långa dagar. Nästa år borde lyssna-pass i högre grad blandas med prata-pass. Vi
behöver också kommunicera tydligare med våra föreläsare i förväg. I år gick vi miste
om värdefull information till följd av att föreläsare ställde in eller byttes ut utan vår
vetskap. Vi har också diskuterat möjligheten att förlänga utbildningsdagarna och ha en
del av utbildningen i vatten eftersom vi badar i princip varje utflykt i projektet och
många barn vill att vi ska hjälpa dem att lära sig simma. Det är därför högst relevant att
aktivitetsledarna har utbildning i både livräddning i vatten och att kunna lära ut enkel
simteknik på ett pedagogiskt sätt.

Hur kan en utflyktsdag se ut?
Varje utflyktsdag börjar med ett morgonmöte med alla aktivitetsledare och projektledaren. Utifrån dagens väder bestämmer vi
ett utflyktsmål och pratar igenom dagens utmaningar samt fördelar ansvar kring sysslorna. Anledningen till att planeringen sker
så pass tätt inpå utflykten är att våra utflykter i hög grad är väderberoende och att vi
därför måste vara flexibla i vår planering.
För att kunna vara utomhus oberoende av
väder krävs att barnen har tillräckligt med
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kläder på sig/med sig eller att projektet köper in regnponchos eller liknande för barnen att låna.

Varje stadsdel har en förhyrd buss med plats för 25 barn/utflyktsdag. Ofta är det fler
än 25 barn på uppsamlingsplatsen, vilket skapat behov av ett turordningssystem för att
alla barn ska få åka med ungefär lika många gånger som möjligt under sommaren. Vi
använder oss av en närvarolista för att se hur många utflykter varje barn följt med på
där den som följt med minst antal gånger har förtur. Vi har även ett system med en så
kallad reservlista. Den används på olika sätt i de olika stadsdelarna, men innebär i
korthet att vissa barn på förhand får en garanterad plats till nästkommande utflykt.

Bussen åker klockan 10.00 och det är först när vi kört ut ur Malmö som vi berättar för
barnen vart vi är på väg. Att vi inte berättar det tidigare är i försök att uppmuntra barnen att upptäcka nya platser tillsammans med oss. Vissa utflyktsmål är mer populära
än andra och vissa ställen har ett rykte om sig att vara tråkiga även om de allra flesta
har riktigt roligt när vi väl är där. Under bussresan har vi också tid att prata med barnen ordentligt, stämma av läget, äta frukt och gå igenom våra gemensamma regler.

När vi kommit hem till Malmö igen samlas ledarna till ett eftermiddagsmöte för att
sammanfatta dagen. På dessa möten får vi
dela med oss av tankar och iakttagelser
från dagen, ventilera eventuella konflikter
eller jubla över alla fantastiska barn vi får
träffa. Att ha dessa kontinuerliga möten är
viktigt både för barnens trygghet och säkerhet under utflykterna och för ledargruppens samarbetsförmåga och utveckling.

Extra utflyktsdagar i Rosengård
Under 27 år har barn till Hav och Skog jobbat hårt för att involvera barn som till viss
del lever under svåra förutsättningar. Syftet är att bygga på barnens självkänsla och för
att låta barndomens livliga känsla leva längre. Varje år tar man med sig lärdomar till
kommande år för att programmet ska leva vidare med en starkare grund.
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Med tanke på hur många barn som velat
delta de senaste åren bestämde ledningen
att införa en extra veckodag till stadsdelen Rosengård. Anledningen till att just
Rosengård fick den möjligheten berodde
på att söktrycket har varit högre där än i
övriga stadsdelar. Med fler dagar runt hörnet blev det enklare för barnen att skapa ett
starkare band med ledarna. Det starka bandet kunde skapas för att de fick möjligheten
att spendera mer tid tillsammans vilket i sin tur gjorde att utflykterna blev allt roligare.
Med all den extra tiden fick vi även möjligheten att utforska mer av Skåne som består
av ett vackert landskap fylld med roliga och spännande aktiviteter. Varje utflykt blev
som ett äventyr i barnens sinne. Kommande år hade det varit fördelaktigt att utveckla
verksamheten och lägga till ytterligare en dag till även dem andra stadsdelarna.

Intern samverkan
Ett av de tidigaste samverkansinitiativen handlade om hur vi skulle marknadsföra projektet och kommunicera utåt till allmänheten att ansökningen för tjänsten som aktivitetsledarna hade öppnat. Med hjälp av Bujan Januzi, fotograf/videograf & redaktör,
filmades och redigerades tre videoklipp som vi spred på Rädda Barnens sociala medier. I filmklippen berättade vi att vi rekryterade aktivitetsledare, vem vi sökte, viktiga
datum och vad jobbet innebär. Nästa steg var att öka tillgängligheten för sökande genom att tillåta kandidater att skicka in videoklipp där de beskriver sig själva istället
för ett traditionellt personligt brev. På så sätt kompletterade vi vårt traditionella sätt
att sprida information samt öppnade upp möjligheten för ett roligare och mer kreativt
sätt att söka till projektet.

Vi har väldigt bra kontakt med kompetenta medarbetare inom Rädda Barnen som vi
tog hjälp av för att bygga upp föreläsningarna kring våra utbildningsdagar. Många av
dem hade vi samarbetat med redan tidigare år och de som inte kunde vara med det här
året hänvisade oss vidare till andra relevanta föreläsare. En fördel med att utnyttja intern
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kompetens är att det är lättare att ha förberedande möten tillsammans med föreläsarna
och att anpassa föreläsningen efter BHS specifika verksamhet.

Extern samverkan
Tidigare år har BHS blivit sponsrade av IKEA med allt från nödvändiga tillbehör till
matlagningen till filtar att sitta på när vi äter och väskor att packa alla grejer i under
utflykterna. Dessvärre ville IKEA inte fortsätta med samarbetet i år och vi misstänker
att anledningen kan vara att vi hörde av oss så tätt inpå sommaren. Nästa år borde vi
istället höra av oss i god tid. Helst innan IKEA lägger sin budget gällande olika projekt de vill stötta.

Under våren har vi också varit i kontakt med Rädda Barnens samverkansprojekt Bästa
sommaren som verkar lokalt i Rosengård. Projekt av den här typen, som jobbar med att
samordna olika aktörer i området och informera vilka aktiviteter som erbjuds till folk i
området, är mycket uppskattat från vårt håll. Det ger oss möjlighet att nå ut till fler barn,
men erbjuder samtidigt insyn i andra aktiviteter och sysselsättningar i området till de barn
som blir kvar hemma till följd av våra begränsade antal platser. Förhoppningsvis är detta
projekt återkommande och det skulle vara
fantastiskt om liknande projekt startade även
i anslutning till de andra stadsdelarna vi är
verksamma inom.

Det här året har vi uppmärksammat att vi fått olika sorters rabatter på utflyktsplatser i
de olika stadsdelarna. Därför har vi kontaktat de utflyktsplatser som tar en inträdesavgift, berättat om vårt projekt och förberett dem på att vi är 3 bussar från olika stadsdelar
som besöker dem under sommaren och vi därför behöver få samma rabatter/villkor. För
det mesta har det fungerat bra förutom vid några enstaka tillfällen mitt i sommaren. En
lärdom inför nästa år är att förhandla rabatterna innan utflyktsstart för att underlätta
samarbetet både för oss och för medarbetarna på plats.
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Nytt för i år är även vårt samarbete med ett nytt bussbolag vid namn EDs bussresor.
Eddie, som äger företaget samt arbetar som busschaufför i stadsdelen Holma/Kroksbäck, har sett till att vi har haft samma busschaufförer under hela sommaren. Det har
varit en enorm trygghet jämfört med tidigare år då det har varit ständiga problem med
byte av chaufför under sommarens gång. Alla chaufförer har varit väldigt trevliga och
varit med och hjälpt oss att skapa en trygg och bra miljö för barnen. Utöver att köra oss
till våra utflyktsmål har busschaufförerna varit aktiva och engagerade och hjälpt till
med allt från grillning till lek i vattnet. En toppen sommar mycket tack vare dem!

Utflykterna i stadsdelarna
Sommaren i Holma/Kroksbäck
Ännu en underbar sommar är förbi med BHS och den här sommaren var jag exalterad
över att utveckla min roll som projektledare. Fokus har legat i att förbättra saker sedan
föregående år samt att få den nya gruppen aktivitetsledare att komma in i sina roller.
Här nedanför kommer jag gå in lite mer på hur det har gått och diskutera de utmaningar
vi har fått ta oss an i sommar.
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Samarbete
Det här året har jag fortsatt lägga fokus på samarbete med andra verksamma aktörer i
området för att på så sätt lättare kunna organisera oss så barnen får ut så mycket som
möjligt av sin sommar. Det här året har vi tyvärr inte kunnat medverka på sommarfesten
i Holma som annars har varit en väldigt bra plattform för oss att få kontakt direkt med
barnen och deras föräldrar samt med områdets andra
aktörer. Föregående år har det varit väldigt gynnsamt
och vi har träffat en hel del barn som bor i området
men som går på skolor utanför området och därför
aldrig varit med oss förut.

Nytt för i år är att vi även gått ut och informerat i Lorensborgsskolan då vi insett att en hel del barn som
varit med oss tidigare faktiskt varit från Lorensborg.
Det innebär att vi nu går ut till tre skolor: Holmaskolan, Kroksbäcksskolan och Lorensborgsskolan.

Utöver det har vi haft nära kontakt med MKB Kroksbäck men nytt för i år är även
kontakt med MKB Holma. Det har kommit till vår kännedom att det är många familjer
i området som fortfarande inte riktigt har koll på att vi är verksamma under sommarlovet och hur dem får kontakt med oss. Vi har därför med MKB:s hjälp kunnat sprida
informationen om vårt projekt hem till familjerna i MKB:s månadsbrev samt sätta upp
information om oss i trapphusen runt omkring i området.

Lokal och mat
Vi samarbetar även med Best Food i Holma som varit oss lojala i flera år nu. Där handlar vi all mat till våra utflykter med 10% rabatt. Vi är väldigt tacksamma att samarbetet
med dem har bestått då det blir smidigt för oss då de har ett stort utbud av livsmedel
och ligger nära vår lokal.

Inför nästa år vill jag även få kontakt med Kroksbäcks fritidsgård Flamman för att informera om våra utflykter, särskilt med tanke på att fritidsgården för den yngre åldersgruppen har stängt under sommaren och informationen om vårt projekt har haft sämre
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spridning i Kroksbäck. Vi har haft viss kontakt det här året men tiden inför sommaren
har inte räckt till och vi hade svårt att bestämma en tid för möte. Inför nästa år vill jag
därför även få kontakt och starta ett samarbete med dem.

Under flera år har vi samarbetat med Aktivitetshuset på Holma när det gäller lokaler.
Vi får låna ett rum i deras nyrenoverade och centralt belägna lokal på Holma Torg. Det
hjälper oss mycket i vårt arbete under sommaren och personalen på Aktivitetshuset är
alltid snälla och hjälpsamma.
Jag ser fram emot nästa år då jag vet att det finns en hel del ytterligare samarbetsmöjligheter som jag ännu inte hunnit utforska, samt fortsatt och utvecklat samarbete med
de aktörer vi arbetar med idag.

Busschaufför
Vi gjorde ett bra val av bussbolag och i vår stadsdel hade
vi Eddie som busschaufför och han passade direkt in i
gänget. Det var väldigt kul att ha med honom och kommunikationen sinsemellan kändes lätt och obehindrad.
Eddie var alltid öppen för vad vi hade att säga om vad vi
tyckte behövdes eller inte behövde göras under utflyktsdagen. Det har varit en stor trygghet för både barnen och
mig som projektledare att ha med honom och jag hoppas
på fortsatt samarbete!

Deltagande barn
I år hade vi 190 unika barn som deltog i projektet, vilket är en ökning sen förra året.
Det här året har vi som nämnts varit ute i ytterligare en skola vilket säkert har bidragit
till ökningen. Utöver ökningen per unika barn har vi även haft ett avsevärt högre tryck
återkommande barn och har inför varje utflyktsdag haft runt 50 barn på uppsamlingsplatsen. Det har inneburit viss utmaning för oss då barnen får vänta längre på att följa
med samt följa med färre gånger per sommar än de vanligtvis är vana vid.

Vi har försökt förklara för barnen och de flesta är väldigt förstående även om de tycker
det är väldigt tråkigt. I framtiden hade det varit roligt att utöka projektet till ytterligare
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en dag i veckan eftersom trycket uppenbarligen är tillräckligt högt och det även hade
gjort arbetet mer attraktivt för aktivitetsledarna.

Arbetsgruppen
Många av förra årets aktivitetsledare avslutade sina studier förra sommaren och vi fick
därför anställa många nya aktivitetsledare till Holma/Kroksbäck det här året. Det var
alltså 1 aktivitetsledare kvar sen förra året och resterande 4 var nya. Eftersom det är
mitt andra år som projektledare kände jag mig spänd inför förändringen och mitt fokus
under rekryteringen var persondynamik. Vi letade efter personer som kunde komplettera varandra såväl personlighetsmässigt som erfarenhetsmässigt och resultatet blev
väldigt bra!

Årets ledargrupp var en ödmjuk och engagerad grupp
som snabbt kom in i sina arbetsuppgifter. Vi samarbetade bra och vi blev snabbt en väldigt tajt grupp
som under en kort tid till och med blev väldigt bra
vänner. De nya ledarna accepterades snabbt av barnen och det var positivt att få in nya personer med
nya erfarenheter vi kunde ta del av och som kunde se
projektet med nya ögon. Vi var noggranna med att gå
igenom platserna innan avfärd för att alla skulle ha
koll på eventuella risker eller möjligheter till att genomföra aktiviteter. Det fungerade
bra och alla ledare tog sitt ansvar och vid eventuell missämja kunde vi alltid kompromissa med fokus på barnens bästa under eftermiddagsmötet.

Under mitten av sommaren hade jag utvecklingssamtal med alla aktivitetsledare för att
se hur de tyckte att det hade gått fram tills dess och vad vi skulle tänka på resterande
delen av sommaren. Det största problemet var att de nya ledarna hade svårt att hitta sätt
att säga ifrån till barnen och jag tror det är ett väldigt vanligt problem att ha under första
sommaren. Man har ännu inte lyckats bygga starka relationer med barnen och ledarna
själva är fortfarande inte helt säkra i sina roller. Efter utvecklingssamtalen och vissa
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anpassningar från min sida lyckades alla ledare i slutändan hitta sin roll i gruppen ordentligt och tillsägningarna blev mer jämfört fördelade inom gruppen så det inte alltid
är samma ledare som behövde säga till.

Ledargruppen har skött sig superbra den här sommaren. De kom snabbt in i sina nya
arbetsuppgifter och tog sitt ansvar. Förhoppningsvis är de flesta ledarna kvar nästa sommar och jag ser då fram emot att utvecklas ytterligare tillsammans!

Uppskrivning & reservlista
Uppskrivningen är ett moment i arbetet som många
ledare tycker är lite extra svårt, särskilt som ny aktivitetsledare. Det är ofta väldigt stressigt med en hel
del barn och föräldrar som drar i en. Den här sommaren har vi därför återigen varit noggranna med att gå
igenom hur uppskrivningen bör gå till och hur de
som inte håller i själva listan ska kunna hjälpa till och
styra upp uppsamlingen. Det har gått förvånansvärt
bra och vi roterade ofta mellan alla i ledargruppen så
alla skulle vänja sig vid det. I slutet av sommaren
kände de flesta ledare sig mer självsäkra med listan i handen vilket var vårt mål.

Vi gick tydligt igenom hur vi ville att det skulle gå till och hjälpte till att påminna
varandra att vara konsekventa trots att det ibland kan kännas tjatigt. De som inte hade
hand om uppskrivningen försökte bli klara så snabbt som möjligt med övriga uppgifter
så alla ledare kunde vara ute och hjälpa till.

Nytt för det här året har varit att både föräldrar och ledare i arbetsgruppen diskuterat
upplägget av reservlistan. I Holma/Kroksbäck skriver vi nämligen alltid upp 10 barn
till reservlistan till kommande utflykt men med tanke på det stora antalet barn som kom
till uppsamlingsplatsen det här året diskuterades det om det skulle vara mer rättvist att
korta ner reservlistan till 5 barn istället. Vi valde att inte ändra något mitt i sommaren
utan kommer diskutera det inför nästa sommar istället.
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Föräldrar
Holma/Kroksbäck har tidigare år haft vissa problem med föräldrar i området. Många
av föräldrarna har inte riktigt förstått hur vårt uppskrivningssystem fungerar och väl på
plats med alla barn och andra föräldrar har det lätt blivit missförstånd. Föräldrarna insisterar ofta på att prata med de ledare som skriver upp och det har ibland blivit svårt
för oss att komma iväg i tid.

Föregående år försökte vi ha ett föräldramöte för att få möjlighet att informera föräldrarna men det var tyvärr väldigt få föräldrar som kom. Istället har vi det här året skickat
med en lapp hem, med information om projektet och hur vi går tillväga under utflyktsdagarna, tillsammans med medgivandeblanketterna. Det här året har vi också varit bestämda med att de som skriver upp tydligt säger nej till diskussion med föräldrar och
hänvisar dem till andra ledare. De ledare som är på plats men inte sköter uppskrivningen
har också varit bättre på att fånga upp föräldrar med frågor och önskemål och därmed
förhindrat en försening av uppskrivning och avfärd. Om det ändå uppstod en situation
med föräldrarna, diskuterade vi det i efterhand på eftermiddagsmötet och kom fram till
en gemensam lösning. Vi har i stort haft en lugnare sommar med föräldrarna i år. Att
vi haft ett rullande schema för uppskrivningen bland ledarna har också medfört att våra
nya ledare kunnat bygga en relation till föräldrarna vilket också är viktigt. Precis som
tidigare år fick vi en hel del presenter och handskrivna lappar av barn och föräldrar i området. Det
är alltid roligt att se att vårt arbete är uppskattat.

Sammanfattningsvis har vi sett att förstärkta rutiner
också har förbättrat samarbetet med föräldrarna.
Till nästa är tanken att fortsätta arbeta relationsbyggande och nå ut till föräldrarna via sommarfestivaler och informationslappar så alla från start har förståelse för hur det fungerar inför utflykterna.

Utflyktsmål
Den här sommaren har vi varit bättre på att variera utflyktsmålen vilket det fina vädret
också har underlättat. Jag kände mig också säkrare i min roll som projektledare och
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vågade därför åka till platser vi inte besökt tidigare. Överlag tyckte jag vi hade en bra
variation av utflyktsmål med allt från skogsäventyr till att kanotpaddling. Eftersom det
var en ny ledargrupp gick vi igenom risker och möjligheter under varje morgonmöte.
Om något särskilt inträffade under dagen pratade vi också om det på eftermiddagsmötet. Det kändes extra viktigt att vi var väl förberedda inför utflykterna då majoriteten av
ledarna själva aldrig besökt utflyktsmålen förut. Utflykterna fungerade jättebra och barnen var superglada oavsett vart vi åkte. Det har varit tydligt att det inte handlar om var
vi åker utan hur vi ledare förhåller oss till utflyktsmålet som påverkar huruvida det blir
en bra eller mindre bra utflykt.

I år har vi även fått reda på att det finns möjlighet att samarbeta med aktörerna i de
skogsområden vi besöker. Exempelvis kan man planera in att träffa någon som visar
barnen hur man gör upp små eldar eller lär sig mer om djur- och växtlivet som finns i
området. En jätterolig möjlighet för ledare och barn att utveckla intresset för skogen
vilket jag ser fram emot att testa nästa år!

Avslutande tankar
Sammanfattningsvis tycker jag det har varit en väldigt rolig och lärorik sommar. Det
finns inget bättre än att komma till Holma/Kroksbäck och mötas av massa glada spralliga barn och jag tror att vi vuxna lär oss minst lika mycket av dem som de gör av oss.
Det finns en del saker att fundera på och utveckla
tills nästa år men överlag är jag jättestolt över ledargruppens arbete och jag är väldigt tacksam av att ha
fått möjligheten att arbeta som projektledare. Jag ser
goda möjligheter att starta nya samarbeten med aktörer i området samt utveckla såväl gamla som nya
samarbeten. Jag tror att det finns stor möjlighet för
utveckling av projektet och ser fram emot att få vara
en del av det!

Sommaren i Rosengård
Att Barn till Hav och Skog cementerat sin roll som ett av de mest attraktiva och populära
sommarprojekten bland Rosengårds barn är ett faktum som vi kan vara väldigt stolta
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över. En etablerad närvaro av projektet i området sedan snart 30 år tillbaka har utan
tvekan bidragit till att stadsdelen Rosengård upplever högst söktryck i antalet unika
barn som söker sig till projektet i jämförelse med andra stadsdelar, och möjligtvis även
andra verksamheterna i området. I sommar mötte ledargruppen i Rosengård cirka 250
unika barn – det högsta söktrycket jag upplevt under mina tre år som aktiv inom projektet. Trots att spridningen i antalet deltagande barn varierade mellan ca 3–8 utflykter
per barn upplevde jag att fler barn var på uppsamlingsplatsen inför varje utflykt jämfört
med tidigare somrar. Inte nog med att antalet unika barn som sökte sig till vårt projekt
i Rosengård ökade med 20 barn jämfört föregående år så var det inte ovanligt att vi
möttes av 35–55 glada barn på uppsamlingsplatsen varje morgon. Att fler unika barn
kunnat delta i år jämfört med tidigare, beror på att BHS Rosengård har fått möjlighet
att utöka utflyktsdagarna med en dag/vecka för att bemöta det höga söktrycket.

Som ett av Sveriges mest socioekonomiskt utsatta områden så råder det inget tvivel om att det finns
ett tydligt behov för en meningsfull
fritid bland barnen i Rosengård.
Under sommarlovet bidrar Barn till
Hav och Skog Rosengård till att
jämna ut de olika förutsättningar och livsvillkor barnen i området upplever i sin vardag.
Detta genom att skapa en trygg miljö där barn tillgodoses rättigheten att få vara just
barn och mötas på lika villkor, om än bara för några timmar. Projektet är en viktig
pusselbit i ett pågående socialt arbete som rör frågor kring samhällsförändring, social
hållbarhet, jämställdhet, lokalt ägandeskap och inflytande.

Så mycket nytt! (Aktivitetsledarna)
Efter två år som aktivitetsledare i stadsdelen Södra innerstaden fick jag möjligheten att
ta över rollen som projektledare i Rosengård efter Ahmet Gazic, som har varit aktiv i
stadsdelen i fyra år. Med tanke på vilket utmärkt arbete som han lämnade efter sig var
det ett stort ansvar att följa i hans fotsteg. Av fem aktivitetsledarna från tidigare sommar, var det endast en som jobbade kvar vilket resulterade i princip var en helt ny ar-
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betsgrupp. Allteftersom lärde vi känna varandras egenskaper, styrkor och tillkortakommanden. Vi bildade en stark grupp där vi kompletterade varandra. En vänskap utvecklades och känslan av samhörighet medförde att vi efter bara någon vecka synkroniserade arbetet. Alla fick turas om med de olika arbetsuppgifterna såsom, uppskrivning,
aktiv tid med barnen, matinköp, matlagning, städning m.m.

Varje ledare hade sitt eget sätt att bygga en relation
till barnen. Det faller sig naturligt att ledarna får
olika kontakt med barnen. Det var några barn som
kom nära en specifik ledare och vise versa men utgångspunkten är alltid att alla barn inkluderas och
behandlas lika. Det har varit en härlig och vänskaplig stämning mellan alla barn och vuxna under tiden
tillsammans i BHS.

Samma lokal men mycket fräschare
Det var en hel del nytt för Barn till Hav och Skog Rosengård detta år. Allt ifrån en helt
ny aktivitetsgrupp till en totalt nyrenoverad lokal. Lokalen som ligger på Von Rosens
väg 68 har varit samlingspunkt för BHS gruppen och flera andra föreningar i området
under flera år. Med åren har lokalen blivit allt mer sliten då den använts flitigt. Marianne Ydremo, ordförande för Rädda Barnens lokalförening i Rosengård har gjort ett
fantastiskt jobb med att ordna ett samarbete med MKB och IKEA för att finansiera
kostnaderna för renoveringen. Alla parter var ense om att lokalen är en tillgång för
boenden i området och att en uppfräschning förstärker ägandeskapet. Förutom renoveringen, stod MKB & IKEA även för möbler, leksaker, arbetsmaterial samt köksutrustning. Inte nog med att BHS fick ett helt nytt arbetsrum, fick vi även äran att inviga
lokalen!

Geografisk sett är lokalen väl placerad för BHS del med närhet till barnens upphämtningsplats, livsmedelsbutiker mm. Därmed kunde ledargruppen jobba effektivt och få
ut det mesta av morgonmötena och tiden efter utflykterna.
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Ännu fler barn & kösystem
Då det var min första sommar som
projektledare i stadsdelen Rosengård, blev jag förvånad över hur
många barn som kom till varje utflyktstillfälle jämfört med Södra innerstaden. Till en början var det var
en utmaning att hantera så många
barn. Det var också kämpigt att få
föräldrarna att förstå hur kösystemet fungerar då långt ifrån alla barn har möjlighet att
följa med på varje utflykt. Trots att vi förklarade hur det gick till så försökte vissa föräldrar tjata till sig en plats till sina barn samt barnens vänner/släktingar. Barnen däremot
var medvetna om hur kösystemet fungerar och gav oss sällan något besvär. Jag tog på
mig rollen och ansvaret att skriva utflyktslistan de första dagarna för att ge aktivitetsledarna inblick i hur systemet fungerar samt hur de hanterar envisa föräldrar. Det gäller
att vara bestämd, lugn och ödmjuk samtidigt. För fyra av fem aktivitetsledare var jobbet
nytt vilket gjorde att uppskrivningen var till en början var obekväm. Efter ett par veckor
blev det enklare för dem med.

Avslutande tankar
Generellt är vi mycket nöjda med sommarens utflykter. Vi mötte utmaningar på vägen
som vi kunde tackla med hjälp av ett bra samarbete, tålamod och vänskap. Att sommaren blev så lyckad tackar vi också flera samarbetsparter för. Exempelvis fick vi låna
lokalen Rosen 68 utan kostnad. Vi fick rabatterade priser på matinköp till utflykterna
samt nedsatt inträde till inomhusbad, Tosselilla mm. Vi tog med oss lärdomar av detta
år som vi får ha i åtanke till kommande säsong, för att försöka förbättra och utvecklaprojektet ytterligare.

Sommaren i Södra innerstaden
Vilken sommar vi fick! Det varma vädret ville aldrig ge sig, vattnet blev snabbt varmt
och vi badade nästan varenda utflykt hela sommaren. Så många barn som utmanat sina
rädslor i vattnet: vågat doppa hela huvudet, lärt sig flyta, hoppat från trampolinen eller
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till och med lärt sig simma. Vid flera utflykter har vi kombinerat bad med andra aktiviteter som dressincykling eller ett besök från räddningstjänsten. På grund av värmen har
ändå behovet funnits av i alla fall ett kort dopp i en närliggande sjö. Vilken revansch
det blev på förra sommaren som tog slut innan den ens hann börja!

Ny projektledare, nya kollegor
En av förändringarna i Södra innerstaden i år är att den tidigare projektledaren Fanny
slutat. Mitt första år som projektledare visade sig vara stundtals knepigt eftersom
mycket av de tidigare projektledarnas arbetsuppgifter gått på rutin och inte alltid varit
tydligt dokumenterade. Lyckligtvis var Fanny alltid tillgänglig på telefon, under vårens
förberedelser, vilket underlättat vid många tillfällen. Dock har detta medfört att jag
kontinuerligt funderat på hur saker ska dokumenteras och sorteras för att göra det tydligt för kommande projektledare vad som behöver göras och när. Förhoppningsvis är
detta något jag kommer kunna avsätta mer tid till under hösten.

Ledargruppens sammansättning har i år bestått av två gamla kollegor och tre nya, vilket
betyder att halva ledargruppen kände till projektets struktur, rutiner och majoriteten av
barnen redan från start. Som alltid är det väldigt fördelaktigt, både för utflyktsrutinerna
och för tryggheten i barngruppen. Våra nya ledare lärde sig snabbt och blev varmt välkomnade av barnen. Dessutom har vi under eftermiddagsmötena haft givande diskussioner kring olika pedagogiska metoder eller utvecklingsområden, vilket är önskvärt för
kunskapsutjämning och sammanhållning i gruppen.
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Nya lokaler
Strax innan projektet skulle dra igång fick vi besked om att Sofielunds Folkets hus inte
längre hade möjlighet att samarbeta med oss kring förvaring av projektets saker. Lyckligtvis hittade vi en ny lokal, Underverket, som ligger bara några hundra meter längre
bort och erbjöd oss både förvaring och möteslokal till en mycket förmånlig hyra. I kombination med nya ledare och projektledare fick vi kanske en lite längre startsträcka gällande ansvarsfördelning och struktur än vad jag önskat, men efter bara ett par veckor
började det så sakta rulla på.

Den nya lokalen har i sig fungerat mycket bra, med de små nackdelarna att där saknas
tvättmaskin och frys. Inför nästa sommar skulle det vara bra att i ett tidigt skede ta
kontakt med Garaget och försöka lösa både förvaring och möteslokal där istället. På det
sättet kan vi undvika att pengar som kan gå direkt till barnen går till att betala lokalhyra.

Ledarsamtal
Precis som förra sommaren har jag som projektledare haft ett ledarsamtal med varje aktivitetsledare.
Detta är ett bra sätt att lära känna sina medarbetare
på och ge alla en chans att ta upp saker som kan
kännas svåra att lyfta i grupp. Det arbetssätt vi jobbar utifrån, med två möten varje utflyktsdag, förutsätter att alla ledare är engagerade och att gruppen
har en bra och tillåtande dynamik, vilket inte är saker som uppstår av sig självt. En positiv och god stämning där alla är vänner kan också
leda till att det blir svårare att lyfta kritik eller orättvisor av rädsla för att sprida dålig
stämning.

Ledarsamtalen har i sommar i princip ersatt de skriftliga utvärderingar vi haft tidigare
år. Fördelen med de skriftliga var att de var anonyma, något som ändå inte riktigt uppfylldes eftersom vi är så pass få medarbetare i varje stadsdel. Med muntliga samtal
upplever jag att mer blir sagt och även på ett mer utförligt sätt. Till skillnad från förra
sommaren la vi dessutom samtalen i mitten av sommaren så alla fått en bild av vad
arbetet innebär och hur gruppen fungerar, men också så att det fanns tid att fortsätta
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utvecklas innan sommaren var slut. Ledarsamtalen medför en del extra arbetstimmar
för projektledaren, men jag tycker helt klart att det är värt det.

Tryggare tillsammans
Vi har under året haft pågående samtal
om förebyggande arbete utifrån Rädda
Barnens policy Tryggare tillsammans.
Det handlar om hur vi jobbar för att barnen ska känna sig trygga och sedda på
våra utflykter. Med engagerade aktivitetsledare är det många som tänker till
och kommer med förslag på små men
viktiga ändringar. Det kan handla om så små saker såsom att vi började bussresan med
att presentera alla ledare vid namn i samband med att vi upplyste om regler och dagens
utflyktsmål. Ett exempel på en mindre ändring i en rutin som skapar en mer inkluderande och välkomnande stämning, framförallt för de nyaste barnen.

Antalet deltagande barn ökar
För att få följa med på våra utflykter ska varje barn lämna in en blankett där förälder
eller vårdnadshavare godkänner barnets deltagande. Detta ger oss även ett underlag till
att få en statistisk överblick över de deltagande barnen. I Södra innerstaden växer antalet deltagande barn varje sommar. I år träffade vi totalt 155 unika barn, drygt 20 barn
fler än förra året. I år var även första året vi inte kunde garantera barnen plats på antingen dagens eller nästkommande utflykt. Vi fick helt enkelt säga att de barn som redan
åkt med ett antal utflykter fick avstå i väntan på att alla barn fått åka lika många gånger.
Detta resulterade i att vissa barn kom till uppsamlingsplatsen upp till 4–5 utflyktsdagar
i rad utan att få plats på bussen. Barnen tog det rätt bra, generellt har barn ett tydligt
rättvisetänkande och vi kunde ju förklara varför det blev som det blev. Jag tycker dock,
precis som en del föräldrar påpekade, att det finns brister i denna situation på ett mer
övergripande plan. Personligen är jag tveksam till ett tillvägagångssätt som förutsätter
att barn gång på gång ska dyka upp på uppsamlingsplatsen för att sedan få nej till att
delta då Barn till Hav och Skog är ett projekt som sätter barnens bästa främst. Detta
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medför också en utmaning under skolbesöken på våren då vi ofta får specifika frågor
kring vad som händer om inte alla barn får plats. Tanken med skolbesöken är ju att nå
ut till fler barn samtidigt som vi inte har kapacitet att bemöta ett ökat antal deltagande
barn. Som jag ser har vår kapacitet blivit mer ansträngd i år. Det var ett annat läge
tidigare somrar då samtliga barn fick en garanterad utflyktsplats– om inte samma dag
så i alla fall nästkommande.

Kösystemet
Till följd av det ökade antalet deltagande barn fick
vi ändra vårt system för uppskrivning. De barn som
inte fick plats på dagens utflykt skrivs vanligtvis
upp på utflyktslistan till nästkommande dag, en s.k.
reservplats. Då reservlistan också blev full, samtidigt som helt nya deltagare dök upp på efterföljande utflyktsdag beslöt vi oss för att begränsa antalet reservplatser till 15 st. På det sättet hade vi alltid tio platser att fylla samma morgon, utifrån principen att de som var helt nya eller hade åkt med
minst antal utflykter hade företräde.

Det nya systemet medförde förvirring bland både föräldrar och barn, framförallt för
dem som varit med i många år tidigare. Efter några missförstånd och besvikna miner
verkade de flesta ändå förstå att vi gör vårt bästa att skapa ett rättvist system utifrån den
rådande situationen.

Generellt är uppskrivningen någonting som inom ledargruppen lätt framstår som stressande eller till och med skrämmande. Det är jobbigt att behöva säga nej till barn och
det är svårt att helt förstå och följa de olika turordningsreglerna vi har. Dessutom vill
eller får vissa barn bara åka med tillsammans med andra, vilket gör att namnen på listan
stryks och byts ut och uppskrivningen lätt drar ut på tiden. Detta är också en anledning
till att på sikt försöka hitta ett alternativt sätt att anmäla sig till utflykterna, eller välja
ett smidigare sätt för uppskrivning. Något som inte är helt lätt att lösa.
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Barngruppens sammansättning
Könsfördelningen mellan de deltagande barnen är väldigt jämn, vilket
tyder på att BHS utifrån barnens perspektiv riktar sig till alla barn. I
Södra innerstaden har vi istället haft
svårare att vara strikta med våra åldersgränser. Oftast handlar det om
äldre barn som varit med i projektet
länge som fortfarande vill följa med.
Många har dessutom småsyskon som
fortfarande är i rätt åldersspann.
Vissa barn ljuger om sin ålder för att få åka med en sommar till, vilket gör det svårt att
säga nej. I år har vi ledare pratat med de barn som är äldre än projektets målgrupp och
sagt att de kan komma att behöva avstå sin plats till förmån för yngre deltagare om
söktrycket blir för högt. Detta hände exempelvis på sommarens sista utflykt där vi
omöjligt kunde ta med alla barn på uppsamlingsplatsen. De som var för gamla fick då
avstå och eftersom vi redan pratat med dem om detta verkade alla ha förståelse för
reglerna.
Generellt upplever jag att det både är lättare och säkrare att ta med ”för gamla” barn än
för unga då de äldre kan fungera som förebilder för de yngre och klarar sig bättre på
egen hand. I år träffade vi, till följd av ett missförstånd, även en del förskoleklasser
under våra skolbesök. Åldersspridningen kan försvåra tryggheten och säkerheten under
utflykterna, särskilt när vi badar, och de som riskerar att ta skada är ofta de yngsta
deltagarna. Till nästa år tycker jag därför att det är viktigt att se till att alla de yngsta
barnen slutat åk 1.
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Avslutande tankar
Sammanfattningsvis har det varit ett lärorikt och spännande projektår. En av de bästa
sakerna med att jobba som projektledare för BHS är möjligheten att få vara med i projektets alla steg. Allt från rekrytering, planering av utbildningsdagarna och annat förberedande arbete till resultatet i de faktiska utflykterna och det kontinuerliga utvecklingsarbetet med aktivitetsledargruppen. Jag är mycket nöjd med vår sommar och hoppas att alla kommer tillbaka nästa år, både barnen och ledarna.
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Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer
- i Sverige och i världen.

Stöd oss gärna i vårt arbete
Bankgiro 900–1249

Rädda Barnen distrikt Malmö
Ledebursgatan 5 211 55 Malmö Telefon 040 97 83 05
df.malmo@medlem.rb.se
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