
En liten berättelse om kollo! 
 

Inledning 

Från den sekund som man kliver på bussen 
börjar kolloupplevelsen. Nyfikna sitter barnen 
och tittar på varandra. Känner jag redan 
någon? Vilka av dessa kommer jag bli riktigt 
bra vän med?  

En stor del av kollo handlar om skratt och att 
hitta på härliga upptåg. Så under bussresan 
planerar barnen och fritidsledarna ett bus till 
resten av personalen som väntar på gården. Så 
tänkt dig nu att du är en ur personalen som 
står och väntar på bussen. Du är ivrig och förväntansfull och äntligen ser du bussen rulla 
in. Men den är tom! Ni i personalen tittar misstänksamt på busschauffören och på 
varandra, ni undrar ju såklart var barnen har tagit vägen, har inga barn klivit på bussen i 
Eskilstuna!? Plötsligt hörs knastrande steg som kommer springandes på grusvägen som 
leder ner till gården. Skrattet och de busiga leendena som möter er när barnen kommer 
springandes emot er berättar allt ” Nu! Nu äntligen börjar kollo!” 

En dag på kollo 

Vi har väl alla hört uttrycket ”har du vaknat på fel sida idag?” På 
kollo handlar det mycket om att få vakna på rätt sida - därför händer 
det mer än en gång att fritidsledarna klär ut sig innan de väcker 
barnen, för att locka till många skratt - och en bra start på dagen! 
Vad sägs om att vakna till ett Luciatåg som lussar från sovrum till 
sovrum och sjunger julsånger mitt i sommaren!?  

Efter att kläder har åkt på är det dags att äta frukost. Det finns 
garanterat något som alla tycker om. Våra kockar varierar utbudet 
varje morgon. Gröt, yoghurt, kokta ägg, smoothies, mackor med olika 

former av pålägg är exempel på vad som kan tänkas stå på menyn till frukost. Och väldigt 
ofta så finns det dagsfärskt hembakat bröd framdukat.  

När frukost är avklarad, tänder är borstade och sängar bäddade träffas man i sin grupp 
tillsammans med de ledare som jobbar och går igenom vad som kommer hända under dagen. 
Och vissa dagar pratar vi om viktiga ämnen för att sprida kunskap i ämnen som gemenskap, 
kamratskap och hur vi människor bör bemöta varandra. Våra dagliga möten tillför alltid 
en massa skratt och väldigt ofta sjungs minst en av alla våra kollosånger.  



På våra gårdar kan vi erbjuda en mängd olika aktiviteter. 
Bada tillhör såklart en av favoritsysslorna! Det finns även 
möjlighet att pyssla, snickra, spela fotboll, spela 
sällskapsspel, åka båt, paddla kanot, lära sig spela gitarr, 
baka, spela badminton mm. Alla barn hjälps också åt med 
olika praktiska sysslor på gården tillsammans med 
ledarna. Det kan vara allt från att städa sina rum, duka 
inför måltider eller hjälpa en ledare med tvätten. När den 
stora klockan ringer är det dags för lunch. Maten är en 
uppskattad del av våra kollon och de kockar vi anställer 
har ett stort engagemang i att laga otroligt god mat. De 
är duktiga på att anpassa maten till de barn som har 
behov av någon form av specialkost.  

”Lugna timmen” infaller direkt efter lunch 
och spenderas med lite lugnare aktiviteter så 
som exempelvis pyssel, vila på en filt i solen 
med högläsning, eller gården kanske 
omvandlas till en biograf? Efter att kroppen 
fått näring i form av mat samt lite vila är det 
dags igen för lite mer fart och fläkt.  

Eftermiddagar är utmärkta till utflykter så 
grupperna kan turas om att åka iväg på olika 
äventyr. I närheten av våra gårdar finns 
många möjligheter till utflykter, så som att bada på andra badstränder, besöka olika 
närliggande turistmål, eller varför inte åka in till samhället för att äta glass i 
sommarvärmen?  

Efter att middag har serverats och ätits upp är det dags för ”kvällshäng”. Det kan vara 
allt från att ta en bastu med ett dopp i havet/sjön till att grilla supersmarriga 
Krabbelurer vid en lägereld. Vid dåligt väder finns det möjlighet att mysa till en film med 
en skål popcorn framför sig. Innan det är dags att gå och lägga sig avslutas dagen i lugn 
och ro tillsammans. Genom att gemensamt prata om hur dagen har varit, blir detta ett 
perfekt tillfälle för barnen att få reflektera över dagens alla äventyr, över vad som har 
varit allra bäst av alla roliga aktiviteter, men även en chans till att kunna ta upp sådant 
som de tycker är viktigt.  

Att lägga sig och komma till ro kan vara en utmaning för många barn efter en lång, 
fullspäckad kollodag och sömnen kan ibland kännas långt borta. Kanske att tankarna 
springer iväg och saknaden efter nära och kära gör sig påmind. Våra fantastiska 
fritidsledare ser alltid till att göra stunden innan lampan släcks, till en mysig och trygg 
stund med uppskattad högläsning. 



Personal som jobbar på kollo 

Många av våra anställda återvänder år efter år för 
det är inte bara för barnen som kollo är en magisk 
upplevelse. Vår personal får vänner för livet och 
känslan av att verkligen göra något viktigt är det 
som gör att de återkommer. Att jobba på kollo på 
sommaren blir en livsstil som för många är svårt 
att släppa. För oss ger detta en trygghet och en 
stabilitet som är en otrolig viktig del av våra 
kollon. Och för varje år växer vår varma, härliga 
kollofamilj.  

När vi skall anställa ny personal så söker vi efter 
lärare, socionomer eller personer med liknande 
utbildningsbakgrund. Man behöver inte vara klar med utbildningen men det som är viktigt 
är att man även har jobbat med barn tidigare. Både en praktisk och teoretisk kunskap är 
viktigt för att vi skall kunna hålla en hög nivå på våra anställda. Men det som är det absolut 
viktigaste, är personligheten hos de vi vill anställa! Det är en rolig utmaning att hitta 
personer som både är varma, trygga, stabila och omhändertagande samtidigt som de är 
villiga att bjuda på sig själva genom att klä ut sig, spexa och delta i lekar med själ och 
hjärta.  

Kollostil 

Vi har såklart en mängd med 
”verktyg” för hur vi jobbar med 
alla barnen på gårdarna. Sånger 
och klappramsor som bygger 
gemenskap. Delaktighet och 
ansvar för att växa. Djupare 
samtal under morgonmöten leder 
till insikter. Men det vi framför allt jobbar med är positiv förstärkning och vi gör detta 
via någonting vi kallar ”kollostil”. När varje barngrupp landat på gården träffas man och 
går gemensamt igenom vad som är kollostil för just denna period. Både barn och personal 
är med och spånar fram vad som kan vara bra att få med. Exempel kan vara ”vi ska hjälpa 
varandra”. ”vi säger god morgon till varandra” ”vi delar med oss av sakerna på gården” ”vi 
tröstar varandra om någon är ledsen” osv. Detta ger oss personal ett otroligt enkelt sätt 
att förstärka dessa bra saker som barnen gör. För när vi ser bra exempel på kollostil från 
något barn så kan vi bara smyga fram och viska ”Jag såg hur du hjälpte din kompis efter 
att hen trillade. När jag ser så bra kollostil så blir jag varm i hjärtat”.  

  



Varför är kollo viktigt? 

Det finns en oerhört stor mängd människor som växt 
upp i Eskilstuna Kommun och som blivit berörd av kollo 
på ett eller annat sätt. Man har kanske varit på kollo 
själv, skickat sitt barn på kollo, varit med skolan på 
någon av våra gårdar eller själv jobbat där. När man 
än berättar att man jobbar på kollo så dyker det alltid 
upp minst en person som har någon fantastisk historia 
att dela med sig av. Varje gång detta sker så inser 
man vilken oerhörd förmån det är att få vara en del 
av något som stannar kvar i hjärtat på så otroligt många människor. Vi har besökare på 
våra gårdar som kanske varit på kollo själva för 50 år sedan och som fortfarande känner 
att de vill återse platsen där de fått skratta, gråta, uppleva och utvecklats.  

Att få fyllas på med sommar och sol inför ett läsår, att få bli 
sedd och hörd av personal som plockar fram och stärker alla 
barnens positiva sidor och att få uppleva nya vänskaper som 
kanske håller i sig utanför kollots värld betyder så oerhört 
mycket för våra barn som vi träffar. Kollo sätter en prägel på 
barnets utveckling, syn på livet och framför allt kamratskap. 
Kollo lär oss att njuta, skratta, gråta tillsammans och 
värdesätta gemenskapen. 

”Att vända ett ledset ansikte till ett ansikte som strålar, att ge det tysta barnet en röst, 
att ge det ensamma barnet vänner, att ge det arga barnet ett alternativ, att ge det 
utsatta barnet en fristad – tillsammans kan de små stegen förändra barnets vilja, tanke 
och känsla – vi gör det tillsammans för att vi kan, för att vi vill och för att vi är bra på att 
se de små guldkornen inom varje enskilt barn.” 

 

 

 

 

 


