Barn till Hav och Skog 2019
Sommarutflykter för barn i Malmö

Rädda Barnen distrikt Malmö

Vi arbetar för ALLA BARNS FRIHET
att leka, uppleva, utvecklas
& växa upp på lika villkor.

”Jag älskar Rädda Barnen.
På utflykterna har vi roligt…
…och är fria”
Sara 9 år

Det här gör vi!
Barn till Hav och Skog är Rädda Barnen i distrikt Malmös sommarprojekt och ger barn, i Malmös
mest socioekonomiskt utsatta stadsdelar, möjlighet att möta varandra på lika villkor. Vårt projekt
ger barn frihet att vara just barn, att ha roligt, upptäcka naturen, 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.

Koncept

– dagsutflykter med buss runt om i Skåne
– bad, skog, djurpark, fisketur, äventyrsland mm.
– vidgar barnens vyer & lär dem nya saker
– Hela sommarlovet! 3 dagar/vecka, 7 veckor
– gratis för barnen – fika och lunch ingår
– 1 500 barn årskurs 1–6

Projektet bygger på följande viktiga värdegrunder:
Hög kvalitet– 6 ledare/25 barn – ledarna lyssnar och har tid att intressera sig för

varje enskilt barn

Förebilder – unga engagerade, specialutbildade ledare med högskolebakgrund
Gemenskap– en trygg miljö som är inkluderande, accepterande och positiv
Utvecklande– socialt samspel – relation barn/barn och barn/vuxen
Förebyggande– stimulerar barnen till positiv sysselsättning och fysisk aktivitet
Kontinuitet– återkommande inslag för barnen, 25 års erfarenhet med kontinuerlig

förbättring.
Bussutflykterna utgår från tre stadsdelar tre gånger/vecka i sju veckor vilket ger totalt 60 utflykter.
För att ledarna ska hinna få kvalitetstid med varje barn har vi en hög ledartäthet. Vi ställer höga
krav på våra ledare som alla har erfarenhet av och brinner för att jobba med barn. Alla ledare
specialutbildas från start. Genom våra utflykter erbjuds barnen utomhusvistelser med upplevelser
som många annars inte får möjlighet till. Detta ger i sin tur barnen bättre hälsa, mer kunskap
(upplevelsebaserad kunskap), nya kompisar och relationer till engagerade vuxna. Att vår närvaro
är återkommande varje sommar är en stor trygghet för barnen.

Barnens verklighet
De projekt som Rädda Barnen genomför för att stödja utsatta barn i Malmö visar på de stora
behov som finns för barn och unga och vilka resultat som går att uppnå. Därför genomförs utflykterna i delar av staden där behoven är som störst. Då efterfrågan är så stor att långt ifrån alla
barn kan följa med har vi som målsättning att utöka projektet med fler utflyktsdagar och om möjlighet finns, starta upp i nya stadsdelar. Vi är den enda aktören i Malmö som genomför denna typ
av återkommande sommaraktiviteter för barn. I Malmö är barnfattigdomen fortsatt högst i hela
landet (25,2%). I utsatta stadsdelar som Rosengård ligger barnfattigdomen på 51,8 %
(Källa: Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2018).

Visionen om en ljus framtid
Vi utgår ifrån ett rättighetsperspektiv där Barn till Hav och Skog ska ge barn från Malmös socioekonomiskt utsatta stadsdelar förutsättningar till en meningsfull fritid genom organiserade utflykter,
nya upplevelser och vidgade vyer under sommarlovet.
Vår vision är att Malmös barn ska delta i samhället på lika villkor oavsett socioekonomisk bakgrund. Utflykterna ska bidra till att barnen finner glädje i aktiviteterna, ledarna och kompisrelationerna. Då barnen varierar i ålder, kön och etnisk tillhörighet vill vi ge dem möjlighet att knyta
nya vänskapsband och respektera varandra oavsett bakgrund. Vi ser också att de skapar nya sociala
nätverk som de kanske inte hade haft möjlighet till annars. På så sätt främjar vi integrationen,
motverkar socialt utanförskap och förebygger problematik som är kopplad till detta. Vi följer också
Rädda Barnens strategiska plan och verksamhetsinriktning för ett hållbart samhälle
(Hållbart Malmö).

Trygghet-Glädje-Empati
Projektet Barn till Hav och Skog genomsyras av tre viktiga ledord:
Trygghet - att skapa trygghet och
gemenskap
Glädje
- att ha roligt tillsammans
Empati - ledarnas viktiga roll; att se och
bekräfta varje enskilt barn.
Rädda Barnen distrikt Malmö arrangerar
bussutflykter till olika utflyktsmål i Skåne
för barn i årskurs 1–6. Utflykterna genomförs under sju sommarveckor med
tre bussresor i veckan, en för varje stadsdel. Projektet startar varje år i midsommarveckan.
Målgruppen är de barn som blir kvar i
staden när många andra umgås inom familjen eller åker på semesterresor. Utflykterna utgår från stadsdelarna Rosengård,
Södra Innerstaden

och Holma/Kroksbäck. Projektledaren,
på varje buss, ansvarar för hela utflykten
från utresa till återkomst. Till sin hjälp har
Projektledaren fem aktivitetsledare. Bussarna avgår från samlingsplatsen kl. 10.00
och återvänder cirka kl. 16.00. Bussarna
kör oftast till olika utflyktsmål och tar
emot 25 barn/buss. Detta för att ledarna
ska ha tid att möta varje barn individuellt.
Vanligtvis hjälps ledare och barn åt att
duka fram, förbereda och laga lunch.
Mellanmålen består oftast av frukt.
Projekt- och aktivitetsledarna ska eftersträva att alla barn som vill också får följa
med. Däremot är efterfrågan mycket
större än de platser som finns tillgängliga.
De barn som inte får plats i utflyktsbussen får förtur till nästkommande utflykt.

”Rädda Barnen är mycket bättre än skolan,
där får man bara lära sig läsa och sånt.
Här får vi se världen och känna på jorden”
Zain 8 år
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Engagerade, erfarna och lyhörda ledare
Våra ledare har dokumenterad erfarenhet av arbete
med barn och deltar innan utflyktsstart i samtliga kurser, som arrangeras av Rädda Barnen distrikt Malmö
och projektledarna.
Kurserna är:
1) Introduktion till Rädda Barnen och
Barnkonventionen
2) Första hjälpen-och Hjärt-och lungräddning
3) ”Hur man samtalar med barn”
4) ”Tryggare Tillsammans” (Rädda Barnens policy för
att förhindra utnyttjande och övergrepp på barn).
5) En kurs i genusperspektiv för ökad jämställdhet.
Våra projektledare arbetar aktivt och kontinuerligt
med att få fler tjejer att delta i projektet. Metoderna de
använt är uppmuntran av tjejerna som redan deltar att
bjuda in sina kompisar och dels genom uppsökande
verksamhet bland annat i samarbete med Tjejer i Förening.
Kursernas syfte är att alla ledare ska arbeta med och bemöta barnen på ett samordnat
sätt, i linje med Barnkonventionen. Deras kompetens och kunskap ska ge barnen trygghet, självkänsla och hjälp att lösa eventuella konflikter eller stressrelaterade problem.
Vi eftersträvar även en mångkulturell kompetens och jämn könsfördelning bland ledarna.
Ansvar
Projektansvarig, Projektledare och Aktivitetsledare har alla ett gemensamt ansvar för att
utflykterna genomförs i enlighet med fastställda projekt- och befattningsbeskrivningar.
Föräldrarna ansvarar för deltagande barns transport mellan hemmet och samlingsplatserna. Olycksfallsförsäkring för alla barn och ledare under utflykterna tecknas av Rädda
Barnen distrikt Malmö.
Informationsspridning
Information om projektet ska spridas genom Projektledare och Aktivitetsledare då de
besöker ”strategiska personer” i berörda stadsdelar såsom rektorer, lärare och fritidsledare. De besöker också skolor och berättar om Rädda Barnens sommaraktiviteter i klasserna. Informationsblad och affischer delas ut vid besöken. En tidig information till ledande personer i stadsdelarna kan också underlätta samordningen med andra arrangörer
av liknande projekt och på så sätt maximera sommaraktiviteterna för berörda barn.
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Samarbeten och utveckling
Vi samarbetar internt inom Rädda Barnen för att integrera vårt projekt med den
nationella satsningen ”På Lika Villkor”
för att få en långsiktigt mätbar effekt för
social hållbarhet. På Lika villkor är en
satsning för att öka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga
i områden där barnfattigdomen är hög.
Satsningen syftar till att alla barn och
unga ska ha samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att
diskrimineras.
Vi samarbetar med tjejer i förening för
ökad jämställdhet. Vi samarbetar med
skolor, fritidsgårdar, aktivitetshus och
stadsdelarförvaltningar i berörda områden. Vi söker lokal sponsring av exempelvis livsmedel och förhandlar alltid för att
få rabatter
på entréavgifter till våra aktiviteter.
Nytt sedan sommaren 2017 är samarbetet
med ”Ung i sommar”, Malmö Stads satsning för att ge unga 16–19 år sommarpraktik och en fot in på arbetsmark-

naden. Vi erbjuder 3 st. ungdomar praktik som ungdomskommunikatörer på
våra bussar (en på varje buss). Deras huvuduppgift var att leka och umgås med
barnen för att bygga en relation, samtidigt
som de engagerat lyssnade in barnperspektivet utifrån hur barnen ser sin tillvaro, sina behov och möjligheter. Informationen sammanställdes sedan med
bilder och citat
från deltagande barn. Ungdomskommunikatörerna tog även bilder och spred information om projektet via sociala medier.
En annan nyhet är att Mosippans transitboende i Kirseberg inkluderats i projektet. Barnen från Mosippan har tidigare
år inte kunnat följa med då boendet ligger
för långt ifrån uppsamlingsplatserna. Vår
projektledare, tillsammans med vår lokalförening i Malmö ordnade så att 5 barn
från Mosippan blev ledsagade av en volontär till och från uppsamlingsplatsen
som bussen i Södra Innerstaden utgick
ifrån 1 dag/vecka.
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Våra projektledare samarbetar också med vår lokalförening som är ute i våra verksamheter och
träffar barnen i målgruppen kontinuerligt. Projektledarna har ett pågående samarbete med stadsdelsförvaltningar, aktivitetshus, skolor och fritidsgårdar för att nå ut till målgruppen. Syftet är också
att koordinera sommaraktiviteterna så barnen kan få ut mesta möjliga av de aktiviteter som finns.
Projektledarna har också dagliga avstämningar med aktivitetsledarna på bussarna för att fånga upp
barnens behov och eventuella problemlösningar under projektets gång. Projektet utvärderas varje
år utifrån ett barnperspektiv där vi hela tiden strävar efter att genomföra förbättringar som kommer fler barn till gagn.

Nytt sedan sommaren 2018 är att vi lagt till en extra utflyktsdag i Rosengård där behovet och efterfrågan är som störst. Därmed avgick bussen alla veckodagar utom fredagar under 7 veckor vilket
medförde att vi totalt träffade 600 unika barn och tillhandahöll 1700 st. utflyktsplatser. Då det
kommer ca 50 st. barn till uppsamlingsplatsen varje dag är efterfrågan fortsatt så stor att varje barn
i snitt har möjlighet att följa med på utflykterna 3–8 ggr. per sommar. Med tanke på en ökad efterfrågan i samtliga stadsdelar är det vår ambition utöka verksamheten till fyra utflyktsdagar/vecka i
samtliga stadsdelar så snart det finns ekonomiska förutsättningar för det.
Barn till Hav och Skog är fortsatt helt beroende av bidrag från stiftelser och lokala sponsorer då
Rädda Barnen distrikt Malmö är en fristående ekonomisk enhet från Rädda Barnen Sverige. Därmed fortsätter vi arbetet med att hitta finansieringslösningar genom fonder och stiftelser men hoppas även kunna samverka med offentlig och privat verksamhet så att projektet kan fortsätta att leva
vidare och utvecklas.
Vi hoppas att ni ser värdet i detta projekt för Malmös barn och vill stödja oss!
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Varmt tack till våra sponsorer
Allhems Stiftelse
Carl Jönssons Stiftelse
Geijerskolan, Limhamn

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Malmö Fritidsförvaltning
Trolle Hervanders Donationer

Tack!
Rädda Barnen distrikt Malmö sänder ett stort tack till alla som har bidragit till att göra Barn till
Hav och Skog möjligt under sommaren. Utan ert värdefulla stöd hade projektet inte kunnat
genomföras. Ni har förgyllt sommaren för många av Malmös barn.
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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

Swish 9001249

Barn till Hav och Skog
Helena Hansson, projektansvarig

Rädda Barnen distrikt Malmö
Ledebursgatan 5, 211 55 Malmö, Telefon: 040 97 83 05
E-post df.malmo@medlem.rb.se, www.facebook.com/barntillhavochskog/
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