Att det är fint och roligt här, det bästa
har varit att man hittar kompisar här.
- Susan 9 år
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”Det var jätteroligt med alla utflykterna och att
komma hit till lokalen. Fler utflykter och att det
ska bli fler vattenkrig nästa år” – Maowedda 12 år
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Introduktion
Kraftsamling Herrgårdens satsning Bästa Sommaren har sedan 2018 fungerat som en
sammanhållande kraft för sommarlovsaktiviteter, och visat vilka mervärden det ger upphov till.
Under 2019 genomfördes närmare 300 lovaktiviteter för barn och familjer i Herrgården av mer än 30
olika aktörer i samverkan. Bästa Sommaren möjliggör samarbete kring resurser och planering mellan
olika organisationer i civilsamhället, privat sektor och offentlig sektor. Mer kan uträttas med mindre
resurser. Förutom den direkta effekten, roliga och givande aktiviteter för barn, leder även arbetet
med Bästa Sommaren till en ökad samverkanskompetens bland de aktörer som deltar. Detta kan i sin
tur underlätta och förstärka Kraftsamling Herrgårdens kommande arbete. Du kan läsa mer om
utvecklingen av Bästa Sommaren som idé och koncept i rapporten från 2018.
Bästa Sommarens ambition är att skapa en meningsfull, rolig och trygg sommar för barnen och
föräldrarna i Herrgården. Fokus är på de barn som av olika anledningar befinner sig i området större
delen av eller hela sommarlovet. Målgruppen är främst barn mellan 7-13 men både yngre (i vuxen
eller syskons sällskap) och äldre är välkomna.

Bakgrund: Kraftsamling Herrgården
Kraftsamling Herrgården skapades 2013 som en reaktion på de många kortsiktiga projekt och
insatser som under åren genomförts i Herrgården och Rosengård. Syftet har hela tiden varit en
långsiktig satsning som finns kvar och utvecklas över tid. Arbetet initierades av Rädda Barnen, IM och
Malmö Stad via det dåvarande områdesprogrammet. Under årens lopp har aktörer och människor
rört sig in och ut ur samverkansprocessen samtidigt som en stabil kärna varit bestående. De första
fyra åren har arbetet organiserats i så kallade temaprocessgrupper som samlat aktörer kring teman
som kultur, trygghet och säkerhet, arbetsmarknad, mötesplatser och social mobilisering, lärande och
fritid med flera. Ur dessa grupper har olika initiativ plockats upp och testats. Exempel på tidigare
initiativ: dialogkvällar om trygghet hemma hos kvinnor i Herrgården, en enkätundersökning av barn
och ungas upplevelse av trygghet i området samt en vårkarneval för att skapa dialog mellan
föreningslivet och Malmöborna i Herrgården. Under 2017 kom idén att samla hela Kraftsamlingen
kring ett konkret initiativ: att skapa den Bästa Sommaren för barn och familjer i Herrgården. Under
2018 blev även Malmö Universitet en del av samordningsfunktionen. Läs gärna mer om
Kraftsamlingen på vår hemsida.

Det var roligt när vi gjorde
lera med Nadjim och
breakdancing var också kul
-Anif 12 år

Det är positivt här eftersom
när man har tråkigt då vet
man i alla fall att Varda är
öppet - Sara 12 år
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Genomförande
Samordning av aktörer och dialog med barn
Arbetet med Bästa Sommaren 2019 inleddes hösten 2018 av en mindre grupp aktörer bestående av
Drömmarnas Hus, Rosengårdsbiblioteket och Tjejer i Förening. I December hölls ett inspirationsmöte
med flera stora kulturaktörer i Malmö där de inbjöds att vara en del av Bästa Sommaren. Närvarande
på mötet var bland annat Kulturskolan, Malmö Opera, och Skånes Dansteater vilka senare valde att
ansluta sig till projektet.
I början av 2019 saknade Kraftsamlingen samordnare och arbetet med Bästa Sommaren blev därför
något försenat. Trots det genomförde Tjejer i Förening dialoger med barn och unga under Sportlovet
för att ta reda på barnens önskemål inför sommaren. Barnens önskemål finns sammanställda i Bilaga
1: Dialog på Varda under sportlovet. Ett inledande samordningsmöte med aktörer som var
intresserade av Bästa Sommaren hölls i mars och ett första utkast till sommarschema skapades.

Mobilisering av resurser och byggandet av en projektorganisation
I mars var finansieringen för Kraftsamlingens samordnare säkrad och samordnaren var tillbaka i
tjänst från och med april. Ett intensivt jobb med att söka projektmedel för sommaren samt rekrytera
en projektledare inleddes. Samordnaren började också sammanställa programmet för Bästa
Sommaren och höra av sig till de aktörer som visat intresse.
När projektmedel från Lovsatsningen och projektledaren var på plats anställdes även tre ungdomar
från området som skulle fungera som guider och handledare under Bästa Sommaren. Dialog inleddes
med Ung i Sommar om att ta emot praktikanter under Bästa Sommaren.
Ytterligare två samordningsmöten med aktörer hölls inför sommaren där vi gjorde riskanalyser och
stämde av det framväxande sommarprogrammet. Projektledaren jobbade aktivt och uppsökande för
att utöka antalet medverkande aktörer både inför och under sommaren. Polistillstånd söktes för hela
sommaren och dialog fördes med Rosengårdsbiblioteket angående lokalen Varda. Utbildning av
projektledare och Guider genomfördes i början av juni.

Bästa Sommaren genomförs
Dörrarna till Varda slogs upp den 17 juni och de första aktiviteterna drog igång. Ung i sommar
praktikanterna fick en introduktion de första dagarna vilken följdes upp i slutet av varje dag med en
gemensam reflektion i arbetsgruppen kring vad som hänt under dagen och vad som kunde göras
bättre nästa dag. Introduktionen innehöll en genomgång av arbetsuppgifterna samt Rädda Barnens
webbutbildning ”Tryggare Tillsammans”. Projektledaren och guiderna fungerade som handledare till
praktikanterna och fler aktörer och sponsorer anslöt sig under sommaren efter att ha varit i kontakt
med projektledaren. Det fullständiga programmet för sommarens aktiviteter finns här.

Utvärdering och rapportering
Ett utvärderingsmöte hölls med involverade aktörer i slutet av augusti. Samordnaren jobbade vidare
med att sammanställa resultat och lärdomar från Bästa Sommaren efter att projektledaren avslutat
sitt uppdrag.

”Mitt bästa minne från Bästa Sommaren är Kontakten med
barnen: glädjen och förtroendet man möter. Det märks att Bästa
Sommaren har blivit en integrerad del av barnens liv under
sommarmånaderna.” – Aktör i Bästa Sommaren
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En dag på Varda
Dagen börjar klockan 9 med morgonmöte. Projektledaren, guiderna och praktikanterna diskuterar
dagen, vika aktiviteter som är på gång och vad som behöver förberedas innan barnen kommer. Vid
10 öppnas dörrarna till Varda, då har vi brett mackor, ställt fram frukt och fyllt på vatten till barnen.
Barnen börjar droppa in vid 10, om första aktiviteten för dagen inte har börjat ännu plockar vi fram
lite pyssel eller tuschpennor. Några av praktikanterna kanske tar med ett gäng ut och spelar fotboll
eller basket. Långsamt vaknar parken till liv och fler barn tillkommer. Vid lunchtid brukar det vara fult
på Varda och intensiteten ökar. Det gäller att stötta de aktörer som just då håller i aktiviteter, hitta
på spontana grejer med barnen som vill göra något annat och upprätthålla en trygg, välkomnande
och lugn miljö på Varda.
En stund innan klockan 16 börjar vi städa ihop och förbereda oss för att stänga. Ofta hjälper barnen
till och det finns alltid någon som inte vill gå hem. Vi avslutar dagen med att reflektera tillsammans
över vad som hänt, fira det som gick bra och prata om vad vi kan göra ännu bättre imorgon.

”Jag tyckte om att vara med
vännerna och pyssla här ”
- Razan, 6 år

Det var kul att klippa
papper och pyssla här
- Sania, 8 år
Resultat
Bästa Sommaren kan bäst beskrivas som en blandning av öppen förskola, fritidsgård, kulturhus och
barnkalas. Det var full rulle, många barn, en mängd olika aktiviteter och mycket fokus på skapande
och lek. Varda var öppet varje vardag mellan 10-16 i 8 veckor. Totalt genomfördes 156 aktiviteter av
totalt 33 samverkande aktörer och ungefär lika många spontana aktiviteter genomfördes av Bästa
Sommarens personal. Barnen fick från och med tredje veckan frukt, fika eller mat varje dag genom
generös sponsring från Coop Forum Jägersro. Även Stadsmissionen, Zig Zag förening, Somaliska Freds
och Kontrapunkt bidrog med mat. Mycket av den mat som barnen fick hade annars blivit matsvinn.
I grafen nedan visas antalet besökare under sommaren, i genomsnitt hade vi 60 barn på plats varje
dag. Som mest kom 200 barn under en och samma dag. Topparna i grafen markerar de större
eventen: Vattenkrig och minifestival tillsammans med Tjejer i Förening.

4

Rapport Bästa Sommaren 2019

2019-09-30

Antal barn
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De aktörer som deltog i och finansierade aktiviteterna under Bästa Sommaren var:
Bygga Framtidsföreningen, Idrott utan gränser, Sommarscen Malmö, Malmö Kulturskola, Somaliska Freds, Zigzag förening, Freestyle Phanatix, Malmö Museer, Contentus, Rädda Barnen, Skånes Stadsmission, IKANO bank,
Räddningstjänsten syd, Röda Korset, Coop Forum Jägersro, Malmö Universitet, Svenska Kyrkan Västra
Skrävlinge, Tjejer i Förening, Ensamkommandes Förbund, FC Rosengård, Victoria Park, Vänskapsföreningen
Skåne, Feministiska arkitektstudenter (i samarbete med Amiralsstaden), F4 förening, KOD För Sverige, Skånes
Dansteater, Drömmarnas Hus, Rosengårds Folkets hus, Rosengård fastigheter, Malmö Stad, Kontrapunkt,
Malmö Opera, IM.
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Jämförelse med pilotprojektet 2018
Bästa Sommaren genomfördes för första gången 2018, det var då att betrakta som en pilotsatsning.
Ändå samlades 32 aktörer kring att skapa 240 aktiviteter för barn under Bästa Sommarens 8 veckor.
Rapporten från 2018 finns här. I år 2019 fanns fler resurser i form av personal. En projektledare på
100 %, 3 handledare/guider på ca 80 % (2 jobbade samtidigt) samt 12st Ung i Sommar praktikanter (6
jobbade samtidigt). Den ökade personalstyrkan möjliggjorde fler spontana aktiviteter samt att Bästa
Sommaren kunde hålla öppet i Herrgården mellan 10-16 varje vardag i 8 veckor. Under 2019 kan
Bästa Sommaren verkligen beskrivas som en lokal mötesplats för barn. Deltagare i olika åldrar (2-13)
kom till Varda, många varje dag. Behovet av meningsfulla aktiviteter och trygga vuxna som vill leka
tycktes aldrig sina.

I siffror
Vad
Antal samverkande aktörer
Totalt antal planerade aktiviteter (spontanaktiviteter
ej inräknade)
Genomsnittligt antal deltagare/dag
Max antal deltagare under samma dag
Bidrag från Malmö Stad (lovsatsningen)
Övriga bidrag
Antal vardagar det var öppet på Varda hela dagen
Antal arbetstillfällen (individer som jobbade)

2018

2019
32
240

33
156*

20
150
245 000
0
9

60
200
240 000
63 000**
39

6

16

*2018 räknades även aktiviteter som skedde på andra platser och i olika föreningars egna lokaler, 2019 räknar
vi bara aktiviteter som skett i Varda och i Vänskapsparken. därav den lägre siffran. Dessutom tillkom ca 2-5
spontana aktiviteter varje dag vilket leder till att en mer korrekt uppskattning är: 270-350 aktiviteter 2019.
**På grund av att IM håller på att avsluta ett projekt där det fanns pengar över tillkom 63 000kr under juliaugusti som användes för att skaffa mer fritidsutrustning samt åka på utflykter med barnen. Dessutom tillkom
sponsorer som bidrog med mat till barnen under 2019.

Det var roligt att bada i
bassängen under sommaren
– Aya 6 år

Det var fint när vi kastade
ballonger under vattenkriget och
utflykterna var bäst
-Mahmod 13 år
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Vinster för Malmöborna
Kortsiktigt
Det händer något spännande när man går tillsammans. När det blir en tillräckligt stor kritisk massa så
vill också andra aktörer hänga på och folk i området börjar undra vad som står på och dyker upp. En
mångfald av aktiviteter gör också att det är lättare att hitta något för alla. Vissa aktiviteter har haft
karaktären av ett event/happening. I kontrast till detta har sommaren också varit fylld av aktiviteter
som fokuserar på skapande och spontanitet. Det har funnits en kontinuerlig närvaro av trygga vuxna
på Varda och i parken vilket också lockat barnen dit. Guiderna och praktikanterna har bidragit med
trygghet och en välkomnande stämning som tillsammans med mångfalden av aktörer skapat en varm
och inkluderande atmosfär. Vad vi kan vara säkra på är att många barn har fått åtminstone en bra
upplevelse och särskilt en grupp, ca 35 barn, har fått en djupare känsla av tillhörighet, nya vänner,
nya kunskaper och en trygg plats att vara på under sommarlovet. Bästa Sommaren har dessutom
kunnat erbjuda mat och frukt till hungriga barn, behovet av detta visade sig vara väldigt stort.
Långsiktigt
Barnen som deltog i Bästa Sommaren, särskilt 2019, skapade sig en relation till platsen. Under hösten
fortsätter KOD för Sverige att hålla i bild och form på lördagar. Vi undersöker möjligheterna att ha en
mer stadigvarande kulturverksamhet för barn i lokalen. Även andra verksamheter är på gång i
lokalen. Ambitionen för platsen Varda är att skapa en mötesplats för de lokala Malmöborna där
verksamhet för olika målgrupper kan hållas. Denna ambition är ett direkt resultat av det positiva
samarbetet med Bästa Sommaren. Ungdomarna som anställdes har anknytning till området, de har
växt upp där och känner de övriga boende. Alla våra ungdomar utvecklades som ledare och fick
möjlighet att växa sitt professionella nätverk under sommaren.

Det var kul för det finns många saker att göra
och det roligaste var allt. Jag vill inte att lokalen
stängs och om det fortsätter vill jag att det ska
vara samma grej – Rafif 9 år
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Lärdomar
Efter Bästa Sommaren hölls en utvärderings workshop där 14 av de deltagande aktörerna deltog. Den
fullständiga dokumentationen av workshopen finns i Bilaga 2: Dokumentation utvärdering Bästa
Sommaren 21/8 2019. Här följer en sammanfattning.
Bästa sommaren blev i år mycket större och mer innehållsrik än vad någon i projektet hade förväntat
sig. Aktiviteterna var mer anpassade till barnens önskningar och många fler barn deltog. Några
framgångsrika arbetssätt och förutsättningar gjorde detta möjligt:






Involvering: Dialoger hölls med barnen på sportlovet där de fick möjlighet att önska
aktiviteter för sommaren. Under sommaren fanns det också möjlighet för barnen att påverka
de spontana aktiviteter som arrangerades av Bästa Sommarens personal.
Välkomnande plats: Varda var öppet hela sommaren vilket möjliggjorde kontinuitet och
tydlighet för barnen som deltog. De anställda ungdomarna skapade relationer till och lekte
med barnen och fick dem på så sätt att känna sig sedda. Vi tror att detta är anledningen till
att en stor grupp barn var närvarande på Varda i princip hela sommaren. Detta möjliggjorde i
sin tur att vi kunde skapa kontaktytor till föräldrarna och åka på utflykt med barnen.
Samverkan: Det var fokus på transparens, att hjälpas åt och att alla aktörer fick bidra med
det de är bäst på, vilket ledde till en effektiv resursanvändning (kontaktnät, pengar,
kompetens, personal). Samverkan möjliggjorde också en stor variation av aktiviteterna och
att barnen fick tillgång till många duktiga och erfarna pedagoger vilket i sin tur höjde kvalitén
på framförallt de skapande aktiviteterna.

Det finns såklart också mycket som kan göras bättre och vidareutvecklas i en verksamhet som är så
pass ny som Bästa Sommaren. I denna typ av verksamhet rör vi oss på en skala från kaos ->
spontanitet och kreativitet –> ordning och tydlighet. Det kan svänga snabbt beroende på antalet barn
eller olika situationer som uppstår under dagen. Vi tror att en del av den här dynamiken är nödvändig
för att Bästa Sommaren ska kunna vara så flexibel, öppen och tillgänglig som vi vill att den ska vara
för både barn, föräldrar och medverkande aktörer. Samtidigt tror vi att vi kan öka våra möjligheter
att befinna oss mer i spontanitet och kreativitet och i möjligaste mån undvika kaos. Några förslag
från aktörerna var:








Utbildning av ledare: Våra praktikanter gjorde för det mesta ett mycket bra jobb som ledare,
vi tror att de kunnat känna sig tryggare och tydligare i sitt uppdrag med mer utbildning.
Aktörerna ser att följande kompetenser behöver får särskilt fokus: genusperspektiv och att
möta och prata med barn. Vi tror också att ledarnas arbetsbeskrivning kan förtydligas.
Tydligare rutiner för barngrupper (tex. fritids) som kommer på besök: Vi hade under
sommaren ganska ofta besök av andra grupper av barn som kom tillsammans med sina
ledare. Till exempel så kom Unga ledare, förskolor och fritids på besök. Vi behöver förbättra
kommunikationen med medföljande ledare/pedagoger eftersom för mycket ansvar för de
besökande barnen flyttades över på Bästa Sommarens personal.
Tydligare ansvarsfördelning, arbetsledning och kommunikation: Eftersom många vuxna var
i lokalen samtidigt vid vissa tillfällen var det ibland svårt att veta vem som hade ansvar för
vad. En tydligare arbetsledning, roll- och ansvarsfördelning liksom tydligare
kommunikationsvägar kan underlätta mycket.
Barnen ska alltid vara i centrum: Oavsett vad som pågår mellan personalen och de olika
aktörerna ska barnens behov alltid komma först. Det förekom att några av ledarna satt med
mobiler eller hade konflikter med varandra inför barnen. Detta är olyckligt och vi kommer att
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göra vårt yttersta för att avhjälpa liknande beteende med mer utbildning och tydlighet i roller
inför nästa år.
Det finns en ambition att genomföra Bästa Sommaren även nästa år. Vi har redan nu flera idéer om
hur vi kan lyckas bättre och ta vara på de lärdomar vi fått i år.
Vi vill fortsätta att:





Involvera barnen och föräldrarna i planeringen av Bästa Sommaren.
Upprätthålla kontakten med aktörer och sponsorer och bjuda in brett
Samverka och pola resurser
Hålla öppet på Varda och skapa kontinuitet för barnen

Vi vill förbättra/utveckla:







Förutsättningarna för utbildning, riskanalys, rekrytering och annan framförhållning genom
att säkra finansiering tidigare. En större framförhållning och eventuellt mer finansiering
skulle möjliggöra att ha samma personal hela sommaren vilket ger större möjligheter till bra
utbildning och rutiner.
Ta fram en mer gedigen utbildning för personal och praktikanter tillsammans med Rädda
Barnen (att möta barn) och Tjejer i Förening (genusperspektiv).
Förtydliga ansvarsfördelning, roller och kommunikationsvägar på Varda under Bästa
Sommaren.
Tydligare marknadsföring tex. genom samarbete med skolorna i området.
Kopplingen till aktiviteter som pågår under resten av året så att barnen vet vad som finns
även efter sommarens slut.

Utflykter var det bästa och sommarjobbarna
gjorde det extra kul. Man kände att man alltid
hade något att göra - Adib 14 år
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Bilaga 1: Dialog på Varda under sportlovet
70 besökare under sportlovet på Varda. Sammanställning av Tjejer i Förening. Aktiviteter som
genomfördes minst 1 gång under sommaren blåmarkerats i listan.
18/2 15st
 Hästar
 Vattenlekplats, aktiviteter med vatten
 Djur, Zoo
 Roliga saker
 Teater, teater som även vi barnen kan
vara med på.
 Konsert med Jireel
 Scooter
 Gocart
 Paintball
 Sockervadd som vi gör själva
 Hav
 Poppa popcorn i solen
 Grillfest, gratis mat
 Vinna glass
 Pool som vi kan bada i
 Gunga med vatten som man gungar i
vattnet.
 Ronaldo, Di bala, Zlatan, Mbape ska
komma hit
 Stor fotbollsturnering med priser
 Hundar som man kan klappa på
 Osman från talang ska komma
 Olika sporter
 Inomhus (i varda)  playstation 
fortnite
 Dansa
 Äta godis, pepsi & fanta
 Träna fotbolls trixningar
 Filip Dikmen
 Lära oss trolla
19/2 12st
 Studsmatta, rutschkana (en sån lång
rund som man åker in i)
 En clown som trixar
 Ta oss på utflykt
 Teater, dansa
 Tävlingar (springa etc)  vinster
 Playstation
 Sporttävlingar
 Basketturnering
 Slime, jättestor, alla får göra sin egen
och en stor tillsammans.
 The Walking Dead

 UFC filmen
 Fotbollsturneringar
 Vattenkrig
 Waterslide
 Tomte
 Zlatan kommer hit
 Turneringar
 Visa Champions League på stor TV
 Playstation turnering (fifa,fortnite)
20/2 11st
 Utebio
 Ridning
 Vattenkrig
 Kulturfestival för barn
 Barn vs pappor  vattenkrig
 Pyssla
 Z.E & Saliboy eller andra svenska
rappare ska komma hit och uppträda
21/2 15st
 Bord som man kan pyssla på
 Grilla
 Olika lekar som barn kan leka (hela
havet stormar)
 Olika stationer med lekar
 Fotboll
 Boxning
 Vattenkrig
22/2 10st
 Graffiti
 Konst
 Vattenkrig
 Grillning
 Femkamp
 Utebio
 Vi ska vara med i en liknande show
som talang, där vi tävlar.
 Flygplan
 Helikopter
 Racingbana med små motorcyklar för
barn
 Bubbleball
 Ha denna lokalen öppen så man kan
vara här och hänga
 Waterslide
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Bilaga 2: Dokumentation utvärdering Bästa Sommaren 21/8 2019
Citat från aktörer: Mitt Bästa minne från Bästa Sommaren är…
Att jag blev inbjuden till Bästa Sommaren och fick ta del av ert fantastiska arbete – taggad på fler och
mer samarbeten!
När barnen kände igen oss, de barn som vi kände sen innan.
Ungdomsledaren Zeinab som gav ett mycket positivt och varmt bemötande och gav känslan av att
allt är möjligt.
Att det fanns ramar men att Bästa Sommaren öppnade upp för kreativa samarbeten och möjliggjorde
för aktiviteter som ej fanns i programmet.
Alla var glada och ville vara med på saker
Generellt att få se barnens uppskattning för våra aktiviteter. Det bästa var minifestivalen där alla
barn fick en rolig upplevelse med massa aktiviteter!
Alla barn kom tidigt och väntade på mig utanför för att börja skapa – Najim Mouhsin, Bild och form
Att det samtidigt var så mycket aktiviteter och en lugn stämning. Bra självorganisering.
Kontakten med barnen: glädjen och förtroendet man möter. Det märks att Bästa Sommaren har blivit
en integrerad del av barnens liv under sommarmånaderna.
Lättsamt, positivt, trevligt samarbete, med fokus på att göra.
Glädjen hos barn och unga under sommaren. Att de får en meningsfull sommar
Utflykt till Söderåsens nationalpark
När biblioteksbussen var på besök i parken och skapade en lugn oas med puffar, böcker och lego
samtidigt som massor av annat pågick. Ja läst högt en stund och njöt av skuggan och det kändes som
att jag var mitt i ett sommarparadis där barnen sprang omkring.
En dag när vi byggde hus vräkte regnet ner utanför taket. En av deltagarna tog då helt enkelt och
sträckte ut sin pensel i regnet för att få vatten till färgen. – Kristian Drömmarnas Hus
Framgångsrika arbetssätt:










Öppen lokal och tillgängliga aktiviteter skapade en bra sommarupplevelse för barnen.
Att bara vara ute i parken och leka med barnen är ett effektivt sätt att få barnen att känna sig
sedda.
Workshop för att ta reda på vad de unga vill göra
Samverkan
Stammisar – långsiktigt arbete som ger kontinuitet
Åka på utflykter/aktiviteter utanför området
Enkel och bra dialog med de ansvariga. Lätt att samarbeta, tillmötesgående
Fokus på att göra – inte byråkratiskt
Man ska göra det man är bra på och tycker är kul – då bli utfallet också bäst. Detta har funkat
bra – det blir ett bra sätt att ta tillvara på resurser!

11

Rapport Bästa Sommaren 2019

2019-09-30

Vilken roll spelade samverkan och vad lärde vi oss om det?








Viktigt att kunna nyttja varandras kompetenser och kontaktnät
Bra att kunna tipsa om andra föreningar och deras aktiviteter. (allt passar inte alla)
Nätverk är ovärderligt – både för föreningar och individer.
Alla har kunnat bidra med det de är bra på. Detta har även skapat variation av aktiviteter
Samverkan utmanar till nytänkande vilket ger möjlighet till utveckling av egen verksamhet.
Samverkan höjer upplevelsen för barnen och att vi som aktörer kan göra mer för fler
Göra det enklare för deltagarna att hitta det de vill göra

Vad saknades eller fungerade mindre bra?

















Bättre och tätare samarbete/planering med Tjejer i Förening och kul i Malmö ledarna
Bättre framförhållning gällande schemat => för att undvika att liknande aktiviteter krockar
Medgivandeblanketter för foton – så att foton kan användas publikt, inga foton som visar
ansikten på barn finns publicerade.
Strukturerade aktivitetsteman för att kunna tilltala de flesta barnen
Aktiviteter för 13+/lokalen ska delas
Ung i sommar praktikanterna behöver en gemensam uppstart för att bättre komma in i
arbetet + en introduktion till att bemöta barn
Större tydlighet kring ansvarsfördelningen behövs
Aktiviteterna blev könsuppdelade och det var färre tjejer än killar ute i parken
Dålig kommunikation mellan ansvariga för aktiviteter (när, var, logistik)
Besök förbereddes eller informerades ej om (fritids, Kul i Malmö)
Uppmärksamheten för barnen kom inte alltid först (mobiler, interna konflikter, långa
gemensamma raster)
Fler praktikanter och/eller bättre fördelning av praktikanter till aktiviteterna (ex. bild och
form)
Flexibilitet vid schemaläggning, ex. om någon måste byta lokal ha ett tält utanför som extra
plats och fler flyttbara bord.
Fler nycklar till förrådet eller ett annat system?
Tydligare instruktioner till ledare – fokus på barnen, ej mobiler
Ledarna kunde ha mer fokus på de som satt bredvid, ex fotboll och basket när killar spelade
och tjejer tittade på -> så att fler vågar vara med.

Vad kan vi göra för att nästa års projekt ska lyckas ännu bättre?










Utbildning – genus (så att lika många tjejer som killar är med oavsett aktivitet)
Bättre marknadsföring – ex dela ut info i trapphusen
Bättre/tydligare arbetsområden/ansvarsområden
Tydligare skyltar gällande dagens/veckans aktiviteter/program
Tänka på fördelningen kvinnliga/manliga ledare på olika platser inne och ute
Bättre samarbete med skolorna
Samla önskningar innan Bästa Sommaren
Viktigt med kontakt under året (med föreningar) så att inte Bästa sommaren blir en
punktinsats
Koppla till aktiviteter under året: tex andra lov. Behovet finns hela tiden -> ex spökvandring
på Halloween.
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Vid besök av fritids etc. måste det hanteras annorlunda (mer resurser, spridning,
uppmärksamhet till vuxna också, flera aktiviteter samtidigt)
Fler aktiviteter samtidigt, även bedriva stereotypiska ”tjejaktiviteter” ute i parken
De ungdomar som jobbar i parken bör ha mer förståelse för att de är förebilder (ingen
favorisering, ej välja sidor i barnens konflikter, inte vara deras kompis utan snarare en
mentor)
Utbildning/introduktion – riskanalys!
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