Stiftelsen Malmö Sommargårdar

VIKTIG INFORMATION

HÖLLVIKEN
Till föräldrar och barn.
Vi har glädjen att erbjuda en plats på sommarkollo.
Information om stuga och period finns i bifogat
meddelande till detta brev.
Resa till och från kollo
Resan till och från kollo sker med buss från Jägersros stora parkering bredvid
travbanan.
Kom i god tid, samling sker 15 minuter innan avresa.
Samma plats, Jägersro parkering, gäller vid hemkomsten från kollo.
Bussarna är skyltade med stugans namn, se exakt tider på
placeringsmeddelandet.
Endast vatten och frukt får ätas på bussen.
Inga nötter eller livsmedel innehållande nötter får tas med på bussen eller till kollo på
grund av allergier.
Hästveda, Barnens by:
I varje stuga bor tolv pojkar och tolv flickor i olika sovsalar i var sin del av
stugan. Åldrarna är årskurs 1-4 eller årskurs 4-6.
Bredvid sovsalarna finns duschrum och toaletter. I sovsalen har varje barn ett eget
klädskåp och låda till privata saker. I stugan finns ett stort gemensamt rum för olika
aktiviteter.
I Lursjön i Barnens by badar barnen och har simundervisning.
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Hästveda, Essestorp:
Essestorp ligger 2 km från Barnens by och här bor de yngre barnen, 5-8 år. Här
finns tre byggnader, varav två innehåller sovsalar med duschrum och toaletter.
I huvudbyggnaden finns matsal och på vinden ett stort lekrum för barnen vid dåligt
väder.
För det mesta vistas barnen ute på lekområdet runt husen, och på soliga dagar får
barnen skjuts till badplatsen i Barnens by.
Äldre syskon i byn kan besöka sina småsyskon på Essestorp, en gång under
turen.
Höllviken, Sagostunderna och Nybygget:
I varje stuga bor tolv pojkar och tolv flickor i olika sovsalar i var sin del av stugan.
Blå stugan har barn i åldrarna 5–8 år, Röda stugan, Gula stugan och Nybygget har
barn i årskurs 1-4.
I varje stuga finns duschrum och toaletter, barnen äter gemensamt i en stor matsal.
Varje barn har ett eget klädskåp och låda till personliga saker. Det finns en lekstuga för gemensamma aktiviteter. På området finns en pool, som används för
simundervisning för alla kollobarn i Höllviken.
Vad gör barnen på kollo?
De flesta aktiviteter på kollo sker utomhus. Barnen erbjuds aktiviteter såsom idrott,
lekar av olika slag, bad, simträning, musik och sång.
Vill man leka själv, bygga kojor eller bara slappa så finns tid även för detta under
dagen. Barnen har sommarlov!
Fasta punkter på dagen: Barnen stiger upp vid 8.00 och frukost serveras kl.8.30,
lunch kl.12.00, mellanmål kl.15.00 och kvällsmaten kl.18.00. Kvällen avrundas
med en kvällsmacka.
Stugfoto
Alla barn på kollo kommer att få med sig ett stugfoto hem, det ingår i avgiften
Kontakt med vårdnadshavare.
Vi måste ha rätt telefonnummer till rätt person som ska informeras.
Det är Ni som vårdnadshavare som har störst kunskap om era barn och ibland
behöver personalen få hjälp med hur era barn bäst fungerar. Det är mycket viktigt
att vi i händelse av sjukdom och/eller olycksfall skall kunna nå er.
Kontakt från personalen innan kollo
Personalen från stugan kommer att kontakta er senast dagen innan ditt barn åker
på kollo, för att ge och få in information.
Er kontakt med barnet
Vi har stor förståelse för att ni vill veta hur ert/era barn har det på kollo. Telefonnummer och när ni kan nå ert barn får ni vid avresan på Jägersro. Vi rekommenderar att ni inte pratar med ert barn de tre första dagarna då det kan leda till hemlängtan, ni är däremot välkomna att ringa och prata med ledarna på stugan.
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Brev och kort
Kontakten med hemmet är viktig för barnen på kollo. Ett brev eller kort uppskattas
alltid av barnet. Även barnen kan köpa kort och frimärken för att skriva hem.
Adressen är:
Stugans namn, Sagostunderna
Barnets namn
Ljungdalavägen 20
236 34 Höllviken
Hälsa
Är barnet sjukt inför avresan så kontakta oss.
Om ditt barn tar medicin så måste ni fylla i medicinlistan och lämna tillsammans
med medicinerna i en plastpåse i barnets väska.
Personalen tar hand om medicinen och ser till att den förvaras betryggande.
Blir barnet sjukt under kollo kontaktar vi Er.
Olycksfallsförsäkring
På kollo är ditt barn försäkrat, även under resan dit och hem.
Barnets packning
Vi är tacksamma om ni märker alla barnens kläder och tillhörigheter med barnets
namn. Skriv upp alla tillhörigheter på packlistan som medföljer och packa ner den
i väskan.
OBS! Dyrbara kläder och värdesaker som förloras eller förstörs ersätts inte av
Stiftelsen Malmö Sommargårdar.
Mobiltelefoner och andra värdesaker
Vi bedriver ett elektronikfritt kollo, barnen får inte ha någon elektronik när de är hos
oss. Hos oss ska de leka och ha roligt.
Ingen elektronik/mobiler/smartklockor skall tas med till kollo!
Ni som vårdnadshavare kan nå ert barn varje dag på stugans telefon.
Pengar
Pengar, max 50-80 kr, gärna i mindre valörer och mynt, som tas med till kollo
packas ner i väskan i en börs eller plånbok med barnets namn. Vid hemresan får
barnet tillbaka pengarna minus eventuella inköp som gjorts under de 6 respektive
10 dagar.
Besök:
Familjedagen är i år inställd på grund av coronaviruset.
Inga besök kommer att vara tillåtna då vi vill minska smittspridning vilket är i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Stugorna kommer på andra sätt att sträva efter en bra kontakt med hemmet. Tex
med telefonkontakt eller sociala medier. Mer information ger stugans personal när
de ringer till er dagen innan kollo.
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Swish
Tidigare år har barnen på stugorna haft café på familjedagen och då fått in lite
pengar till sin stugfest. Då detta inte blir av i år får ni som har möjlighet gärna
skicka oss en slant för att vi ska kunna göra lite extra för barnen.
Swisha till barnen på 123 432 51 97.
Pengarna som kommer in kommer vi att fördela jämt på alla stugorna.
Stort tack på förhand.
Avbruten vistelse
Väljer ni som förälder att ta hem barnet före periodens slut måste detta meddelas i
förväg, så att packning och annat praktiskt hinns med. Vid hemlängtan eller andra
svårigheter kontaktar vi hemmet för ett gemensamt rådslag.
Blir det aktuellt med hemresa ordnar vårdnadshavare detta själv.
Vid avbruten kollovistelse återbetalas inte avgiften.
Detta är dock undantag och vi ser alla fram emot en ljuvlig kollosommar!

Följande åtgärder kommer att vidtas vid kollo 2021:
I ENIGHET MED FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS RÅD SKA SJUKT BARN STANNA HEMMA.
”Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor.
Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte
riskera att smitta andra.”
Barn med symptom SKA INTE åka med bussen till kollo. Barn som tillfrisknat kan komma till kollo i efterhand.
HANDLINGSPLAN NÄR ETT BARN ELLER VUXEN UPPVISAR SJUKDOMSSYMPTOM
Om ett barn eller vuxen uppvisar sjukdomssymptom kommer en handlingsplan enligt nedan följas.
1.Barnet/den vuxna kommer isoleras från resten av gruppen
2.Antalet vuxna som tar hand om den sjuke kommer minimeras.
3.Vårdnadshavare kontaktas
4.Vårdnadshavare ska omgående hämta sitt barn, i första hand med bil.
UTÖKADE HYGIENRUTINER OCH STÄDNING
Stiftelsen kommer att skapa rutiner för att säkerställa god handhygien och händerna kommer att tvättas ofta med
tvål och vatten. Instruktioner för handtvätt kommer hängas upp på samtliga toaletter.
Toaletter och handfat städas 2 ggr/dag och frekvent använda handtag och ytor rengörs dagligen.
BARNGRUPPER OCH AKTIVITETER
I år tar vi endast in 22 barn på varje stuga.
Aktiviteter kommer hållas i möjligaste mån utomhus med minimerad eller ingen fysisk kontakt.
ÄNDRADE MATSALSRUTINER
Vi begränsar antalet barn i matsalen samtidigt och vi håller avstånd.
KOLLOAVGIFTEN
Om kollo ställs in återbetalas avgiften. Vi kommer i så fall att kontakta er.

Ytterligare information
Du finner mycket information på vår hemsida www.malmosommargardar.se
Kontakt och ändringar görs på kollo@malmo.se
Marie Österlund
Verksamhetsansvarig
0723-526050
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