SOMMARGÅRDAR 2017
Eskilstuna kommun har tre sommargårdar där det bedrivs kolloverksamhet under sommaren. Åshorns sommargård
ligger vackert beläget i skärgårdsmiljö strax utan för Trosa, ca 11 mil från Eskilstuna. Åshorn har heldygnsomsorg, vilket betyder att barnen bor på gården under hela perioden tillsammans med personal. Gården Sågarsvedet ligger intill
Sotarsjön med en vacker omgivande natur, ca 2,5 mil från Eskilstuna. Under sommaren 2017 bedrivs ingen verksamhet på Sågarsvedet. Solvik är den tredje gården och ligger intill Väsbyviken i Mälaren, ca 1 mil från Eskilstuna. Solvik
är en dagkoloni som drivs av KFUM. Barnen som åker till Solvik hämtas från bestämda hållplatser i Eskilstuna på
morgonen ca kl. 08:30 med buss. Barnen lämnas åter till samma hållplats efter dagens slut ca kl. 16:30.
Syftet med sommargårdsverksamheten är att barn som annars inte har möjlighet att åka på semester och att vistelsen
ska ge ett miljöombyte, tillsammans med andra barn och ledare samt skapa positiva minnen som man tar med sig
upp i vuxen ålder.

Åshorn

Åshorn ligger vackert beläget i skärgårdsmiljö, vilket
tillvaratas genom bad- och sjöaktiviteter, så som vattenlekar och fiske. På gården finns en inspirerande utemiljö
med bollplan och utrymme att skapa av det naturen kan
ge. Hajk är en uppskattad aktivitet, vilket innebär att
barnen tältar i skogen eller på en ö i skärgården. Under
regniga dagar finns det möjlighet att skapa i snickarboden, pyssla och mycket mer.
Livet på gården innebär även att barnen är delaktiga
i vardagssysslor, vilket innebär att barnen bäddar sina
sängar, hjälpa till med städning, duka inför måltider
och torka av borden efter måltider. Barnen får frukost,
lunch, middag och mellanmål minst två gånger om
dagen.

Solvik

Även på Solvik finns det möjlighet till bad- och sjöaktiviteter, så som vattenlek och fiske. Det finns också
möjlighet till att känna på hur det känns att segla. På
gården finns en inspirerande utemiljö med bollplan och
utrymme att skapa av det naturen kan ge.
Under barnens vistelse på gården byggs en stark gemenskap fram och tillsammans skapas varma sommarminnen. Barnens vistelse brukar avrundas med några
höjdpunkter, vilket förstärker barnens gemenskap.

Vistelsetid 2017

Åshorn har tre perioder om vardera 14 dagar:
19 juni – 2 juli (period 1)
8 juli – 21 juli (period 2)
27 juli – 9 augusti (period 3)
Solvik (KFUM) har fyra perioder om vardera 10 dagarsvistelse:
18 juni – 30 juni (period 1)
3 juli – 14 juli (period 2)
17 juli – 28 juli (period 3)
31 juli – 11 augusti (period 4)

Försäkringar
Om det skulle hända något så är alla barn som
deltar i socialförvaltningens sommarverksamhet
olycksfallsförsäkrade.

Vilka får söka?

Barn födda 2004-2009 och som är folkbokförda i
Eskilstuna kommun får ansöka om plats till kommunens sommargårdar.

Vilka barn får åka?

Ansökan inkommer till socialförvaltningen och
prövas utifrån varje barns enskilda behov. Prövningen sker genom en förenklad utredning och
bedömningen baseras på ett antal kriterier som
socialnämnden fastställt. Vilket innebär att beslutet registreras som en insats i socialregistret.
För att kunna vistas på sommargårdarna behöver
barnet självständigt kunna ta del av de fysiska och
sociala aktiviteterna som erbjuds. Barnet behöver
kunna förstå och uttrycka sig på svenska.
Vänd!

Beslut om beviljad insats/avslag kommer
att skickas ut till alla som sökt senast
fredag 28 april.

Ansökningsblankett
Ansökan lämnas till respektive skolas expedition eller till
skolsköterskan. Det är viktigt att hela ansökan ifylles,
då denna utger grunden för prövningen. Vänd dig till
skolsköterskan om du har något du vill tala om och som
har betydelse för prövningen.
Vistelsen på sommarkollo är kostnadsfritt.

Jos teillä on kysyttävää tai jotakin on epäselvää
ottakaa yhteys:
Riitta Kinnariin yhteispalvelupisteeseen (Medborgarkontoret) puh: 016-710 20 69, kello
09.00 - 13.00 välillä.

Fahad 016-710 11 00

Följande tider gäller för de barn
som beviljas insats till kommunens
sommargårdar 2017
Åshorn period 1, 2 och 3

Alla barn som ska med till Åshorn period 1 samlas
måndag 19 juni kl. 10:30 vid S:t Eskils gymnasium
(Smedjegatan 8), där buss väntar för transport till
Åshorn. Dessa barn återvänder till Smedjegatan 8
söndag 2 juli och är framme ca kl. 10:30.
Alla barn som ska med till Åshorn period 2 samlas lördag 8 juli kl. 10:30 vid S:t Eskils gymnasium
(Smedjegatan 8), där buss väntar för transport till
Åshorn. Dessa barn återvänder till Smedjegatan 8
fredag 21 juli och är framme ca kl. 10:30.
Alla barn som ska med till Åshorn period 3 samlas
torsdag 27 juli kl. 10:30 vid S:t Eskils gymnasium
(Smedjegatan 8), där buss väntar för transport till
Åshorn. Dessa barn återvänder till Smedjegatan 8
onsdag 9 augusti och är framme ca kl. 10:30.

Solvik period 1, 2, 3 och 4
016-710 11 00

Sommargårdsverksamheten
Verksamhetsansvarig:

Johanna Törne 016-7102435
Åshorn
Solvik
KFUM exp.

0156-22051,00156-22008 (from 15/6)
072-9288912 (from 18/6)
016-125980

Besöksadress: Kungsgatan 68

Solvik är en dagkoloni måndag till fredag under två
veckor. Barnen sover hemma varje natt. En buss hämtar
barnen från förutbestämda hållplatser enligt ett schema
(ca kl. 08:30) samt kör tillbaka till hållplatserna när
dagen är slut (ca kl. 16:30).
Period 1 börjar den 18 juni och slutar den 30 juni.
Period 2 börjar den 3 juli och slutar den 14 juli.
Period 3 börjar den 17 juli och slutar den 28 juli.
Period 4 börjar den 31 juli och slutar den 11 augusti.

ANSÖKAN

TILL SOMMARGÅRDSVERKSAMHET 2017
Åshorn - Solvik
Blanketten lämnas till skolsköterskan senast den 3 mars.
Barnet
Barnets namn

Personnummer

Pojke
Flicka

Bostadsadress

Postnummer och ort
Lärare

Telefon bostad
Skola

Klass

Antal syskon

Har barnet varit på sommargård förut?
Ja
Nej

Om du svarar ja - vilken och när?

Har barnet kontakt med socialtjänst?
Ja
Nej

Om du svarar ja - vilken handläggare har barnet kontakt med?

Har barnet fysisk/psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning?
Ja

Åldrar

Om du svarar ja - vilken diagnos eller funktionsnedsättning?

Nej

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare: ☐ Ja ☐ Nej

Vårdnadshavare: ☐ Ja ☐ Nej

☐ Biologisk mor

☐ Biologisk far

☐ Familjehemsmor

☐ Familjehemsfar

☐ Annan, ange___________________________

☐ Annan, ange___________________________

Förnamn

Förnamn

Efternamn

Efternamn

Personnummer

Personnummer

Adress

Adress

Postadress

Postadress

Telefon

Telefon

Mobiltelefon

Mobiltelefon

E-post

E-post

Hur ser vårdnaden ut för den unge?
Om informationsbrev endast ska skickas till en
vårdnadshavare, ange vilken.

Anledning till ansökan
Boendeförhållanden
Ensam vårdnadshavare

Gemensam vårdnad ej sammanboende

Hushållet där barnet bor har....
försörjningsstöd vid ansökningstillfället.

Vårdnadshavarna är sammanboende

sin försörjning på annat sätt än genom arbetsinkomst.

sin försörjning genom lön.

Särskild händelse
Dödsfall i barnets närhet
Ja
Nej
Har våld förekommit inom familjen?
Ja
Nej

Separation i familjen
Ja
Nej

Har förälder eller syskon fysik/psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning?
Ja
Nej

Har barnet en frånvarande förälder?
Ja
Nej

Språk- eller talträning
Ja
Nej

Annat?

Jag godkänner att socialförvaltningen får inhämta information från socialtjänsten, försörjningsstöd, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen angående ert barn, familj. Jag godkänner också att socialförvaltningen får samråda med skolans
personal, skolsköterskan, vid uttagning av barn.
Vårdnadshavarens underskrift

Vänd

* Nedan anger du dina önskemål om period och sommargård.
De alternativ du fyller i är ENDAST önskemål. Du kan komma att få plats
under annan period och på annan sommargård än önskat.
Ange i turordning siffrorna 1, 2, 3, 4 vid vilken sommargård och vilken period Ni kan tänka er.
 	

ÅSHORN
Ålder 7-13 år

SOLVIK
Ålder 7-12 år
		

Period 1 19/6 - 2/7

Period 2

8/7 - 21/7

Period 1 18/6 - 30/6

Period 2

3/7 - 14/7

Period 3

Period 4

31/7 - 11/8

17/7 - 28/7

Period 3 27/7 - 9/8

(Solvik är en dagkoloni, där barnen bor hemma)
Behöver barnet alternativ kost eller äter barnet mediciner? Ange vilken specialkost eller medicin i så fall.

Hur fungerar barnet i grupp?

Ifylles av Skolan/skolsköterskan
Har barnet en resursperson i skolan?
Ja

Hur stort behov av insatsen sommarvistelse på kollo har barnet? 1 störst behov/5 minst behov.

Nej

Skolsköterskans motivering

Syskon som begärt sommarvistelse på koloni
Barnets namn				   
Födelseår

Klass

Skola					Anmäld till

Koloni
Barnets namn				   
Födelseår

Klass

Skola					Anmäld till

Barnets namn				   
Födelseår

Klass

Skola					Anmäld till

Koloni
Koloni

