
Ansökan till barnkollo 2023 
Åshorn – Sågarsvedet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnet 
Var noga med att fylla i alla uppgifter korrekt. Felaktig ansökan kan komma att skickas tillbaka.  

 Pojke   Flicka    Annat  

Barnets för- och efternamn 

 
Personnummer (10 siffror) 

Bostadsadress 

 
Postnummer och ort 

Skola 

 
Lärare Klass 

 

Har barnet varit på barnkollo förut?                                         Ja          Nej 
Om du svarat ja – vilken gård och år?  

 
 

Har barnet kontakt med socialtjänst?                                                         Ja          Nej 
Om du har svarat ja – vilken socialsekreterare har barnet kontakt med?  

 
 

 

 

  

 
Ansökningstid 
Blanketten lämnas till skolsköterska senast 
fredagen den 10 mars 
 
Beslut om beviljad insats / avslag 
Skickas ut till alla som sökt senast 
fredagen den 19 maj 



Vårdnadshavare 
Var noga med att fylla i alla uppgifter korrekt. Felaktig ansökan kan komma att skickas tillbaka.  

Förälder 1 

Vårdnadshavare:              Ja          Nej  

Namn 

 
Personnummer (12 siffror) 

Telefonnummer 

 
E-post 

Bostadsadress 

 
Postnummer och ort 

 

Förälder 2 

Vårdnadshavare:              Ja          Nej  

Namn 

 
Personnummer (12 siffror) 

Telefonnummer 

 
E-post 

Bostadsadress 

 
Postnummer och ort 

 

Finns behov av tolk?          Ja   Nej      
 
 

Språk: 

Om beslutsbrevet bara skall skickas till ena föräldern – ange vilken: 

 
 

Syskon som också sökt plats på kollo - 2023 
Obs! Kom ihåg att fylla i en ansökan per barn! Ta enbart med syskon som också har ansökt.   
 
Barnets namn:                                    Skola:           Klass:                   Födelseår: 
    

    

    

    

    

    



Anledning till ansökan 

Boendeförhållanden: 
 Bor tillsammans med båda föräldrarna 
 Bor med ena föräldern 

 Bor växelvis      
 Bor ej med någon av föräldrarna 

Hushållet där barnet bor har… 
 sin försörjning via lön      
 sin försörjning på annat sätt än genom lön  försörjningsstöd vid ansökningstillfället   

Särskild händelse 

Har våld förekommit inom familjen?     Ja   Nej 
Med våld syftar vi till fysiskt, psykiskt, sexuellt, 
bevittnande, hedersrelaterat och ekonomiskt våld. 

Förekommer relationskonflikter inom 
familjen?   

 Ja   Nej 

Har barnet drabbats av en 
närståendes bortgång? 

 Ja   Nej Har barnet svårigheter i skolan?             Ja   Nej 
Med svårigheter syftar vi till exempelvis mobbing, 
inlärningssvårigheter, problematisk kompisrelation 

Separation inom familjen?   Ja   Nej Har barnet en frånvarande förälder?  Ja   Nej 

Alkohol/drog/spelmissbruk inom 
familjen?  

 Ja   Nej Förekommer kriminalitet inom 
familjen? 

 Ja   Nej 

Har förälder eller syskon fysisk/psykisk ohälsa?  Ja   Nej 

Annat? 

Hur fungerar barnet i grupp? 

Behöver barnet alternativ kost och/eller äter barnet mediciner? Ange vilken kost eller medicin. 

Har barnet några särskilda behov? Finns det några tips till oss hur vi stöttar barnet på bästa sätt? 



 

Önskemål om period och kollogård  

De alternativ ni fyller i är endast önskemål. Ni kan komma att bli erbjuden plats på annan period och 
kollogård än önskat. Ange i turordning siffrorna 1, 2, 3, 4 vid vilken gård och period ni kan tänka er. 
 
Åshorn  
Årskurs 1-6. Barnet sover över på Åshorn.  
Kollot pågår i 2 veckor.  

Sågarsvedet 
Årskurs 1-6. Barnet sover över på Sågarsvedet. 
Kollot pågår i 2 veckor.  

  Period 1 28/6 – 11/7         Period 2 19/7 – 1/8   Period 1 28/6 – 11/7         Period 2 19/7 – 1/8 
Dagkollo på Sågarsvedet  
Årskurs 1-6. Dagverksamhet där barnet sover hemma. 
Kollot pågår i fem dagar.  

  Period 1 18/6 – 22/6        Period 2 7/8 – 11/8         
 
Speciella önskemål:_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Vårdnadshavares underskrift / underskrifter  
 
Vid underskrift godkänner jag att socialförvaltningen får samråda med skolans personal samt aktuell 
kontakt inom socialtjänsten vid utredning av barnets behov av kollo.  
 
Båda vårdnadshavare behöver skriva under och ej underskriven ansökan kommer returneras. Då det 
enbart finns en vårdnadshavare lämnas raden för vårdnadshavare 2 tom. 
 
 
---------------------------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------------------- 
Vårdnadshavare 1     Vårdnadshavare 2  
 
 
Ifylles av skolan 
 
Uppgiftslämnare: Telefonnummer: 

Har barnet en resursperson i skolan?                                                                                          Ja    Nej 

Kan barnet förstå och uttrycka sig på svenska?                                                                           Ja    Nej 

Hur stort är behov av insatsen sommarvistelse på kollo?                        Minst                    Störst  
                                                                                                                          1     2     3     4     5 

Skolans motivering: 

 

 

 

 

 

 



Riv av och spara informationen 

Gårdar, datum och tider sommar 2023 

Åshorn 
Åshorn ligger strax utanför Trosa, cirka 11 mil från 
Eskilstuna. Vackert beläget i skärgårdsmiljö. Detta 
tillvaratas genom bad- och sjöaktiviteter, så som 
vattenlekar och åka båt. Åshorn har 
heldygnsomsorg, vilket betyder att barnen bor på 
gården under hela perioden tillsammans med 
personal.  
 
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. 
 
Barnen får frukost, lunch, middag och minst två 
mellanmål om dagen. En kollovistelse innebär 
även att barnen är delaktiga i vardagssysslor och 
hjälps åt för att hålla det fint på gården och i sina 
rum. 
 
Perioder 
Åshorn är ett övernattningskollo där barnen sover 
på Åshorn under deras vistelse.  

Alla barn som ska med till Åshorn samlas vid S:t 
Eskils gymnasium (Smedjegatan 8) 10.30 det 
datum kolloperioden börjar. En buss kommer att 
transportera barnen till Åshorn. Dessa barn 
återvänder till samma plats (Smedjegatan 8) 10.30 
under den sista dagen på kolloperioden. 

• Period 1: onsdag 28 juni – tisdag 11 juli 
• Period 2: onsdag 19 juli – tisdag 1 augusti 
 
 

 

Sågarsvedet 
Sågarsvedet ligger vackert beläget intill Sotsjön i 
de vackra skogarna kring Ärla, vilket tillvaratas 
genom bad- och sjöaktiviteter, så som vattenlekar 
och paddla kanot.  

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 ute i det fria. Under regniga dagar 
finns det möjlighet att hitta på aktiviteter inomhus 

En kollovistelse innebär även att barnen är 
delaktiga i vardagssysslor och hjälps åt för att hålla 
det fint på gården och i sina rum. 
 
Perioder   
Övernattningskollo på Sågarsvedet: 
Sågarsvedet erbjuder under en del av sommaren 
ett övernattningskollo där barnen sover på 
Sågarsvedet under deras vistelse. På 
övernattningskollo får barnen frukost, lunch, 
middag och minst två mellanmål om dagen.  
 
Alla barn som ska med till Sågarsvedet samlas vid 
S:t Eskils gymnasium (Smedjegatan 8) 11.30 det 
datum kolloperioden börjar. En buss kommer att 
transportera barnen till Sågarsvedet. Dessa barn 
återvänder till samma plats (Smedjegatan 8) 11.30 
sista dagen på kolloperioden. 
 
Dagkollo på Sågarsvedet: 
Sågarsvedet erbjuder under en del av sommaren 
dagkolloverksamhet under fem dagar. På dagkollo 
får barnen lunch och två mellanmål om dagen.  
Barnen sover hemma varje natt. Sista kvällen 
erbjuds barnen att övernatta på gården men kan 
självklart välja att sova hemma som tidigare under 
veckan.  

En buss hämtar barnen från förutbestämda 
hållplatser enligt ett schema (cirka 8.00) samt kör 
tillbaka till hållplatserna när dagen är slut (cirka 
16.30). Kolloverksamheten skickar ut busstider när 
det närmar sig kolloperioden. 

Övernattningskollo:  
• Period 1: onsdag 28 juni – tisdag 11 juli 
• Period 2: onsdag 19 juli – tisdag 1 augusti 

 
Dagkollo:  
• Period 1: söndag 18 juni – torsdag 22 juni 
• Period 2: måndag 7 augusti – fredag 11 augusti 



Riv av och spara informationen 

Barnkollo 2023 

Om kolloverksamheten              
Eskilstuna har kolloverksamhet på gårdarna 
Åshorn och Sågarsvedet. Syftet med barnkollo är 
att skapa likvärdiga möjligheter för barn och 
ungdomar som lever i utsatta livssituationer och 
som har begränsade förutsättningar till att uppleva 
gemenskap i en vilsam, stimulerande och trygg 
miljö. Att barn och ungdomar i liknande situationer 
ges möjligheten att tillsammans med trygga vuxna 
skapa positiva minnen. Barnens mobiltelefoner 
stannar hemma, vid behov finns mobiler på 
gården.  
 
Vilka får söka? 
Barn som går i årskurs 1 - 6 och som är 
folkbordförda i Eskilstuna kommun, får ansöka om 
plats till kommunens kollogårdar.  

Vilka barn får åka? 
För att kunna vistas på kollogårdarna behöver 
barnet självständigt kunna ta del av de fysiska och 
sociala aktiviteterna som erbjuds. Barnet behöver 
kunna förstå och uttrycka sig på svenska. 

Ansökningsprocess 
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 biståndsinsats i socialregistret. 
Dokumentation sker enligt Socialtjänstlagen. 
 

 

Ansökningsblankett 
Ansökan lämnas till respektive skolans 
expedition, skolsköterska eller kurator. 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.  

Kom ihåg att det finns kurator på skolan om 
barnet behöver prata med någon. 

Försäkringar och hälsa 
Om det skulle hända något så är alla barn som 
deltar i socialförvaltningens kolloverksamhet 
olycksfallsförsäkrade. Då det finns mycket fästingar 
i naturen rekommenderas barnen vara vaccinerade 
mot TBE. 

Kontakt 
Lisa Linde, Samordnare  
016-710 77 69 
lisa.linde@eskilstuna.se  
 
Sandra Persson, Samordnare  
016-710 24 35  
sandra.persson9@eskilstuna.se  

Gemensam mejl kolloverksamheten 
kolloverksamheten@eskilstuna.se  
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