
TEAMHELG 2022! 

Hej!  

Äntligen har det blivit dags för årets teamhelg då alla ni som ska jobba kollo i sommar får möjlighet 

att träffas för att lära känna varandra och skapa en grundtrygghet inför kollosommaren! Här kommer 

därför er officiella inbjudan till Teamhelgen för Utepedagogiks verksamheter 2022; Akka, 

Djuprämmen, Udden och Köket.  

För att vi ska få en så bra sommar som möjligt så är vi föreståndare övertygade om att vi kommer att 

behöva ha ett starkt sammansvetsat gäng. Därför kommer fokus under denna teamhelg att vara på att 

lära känna varandra så att vi lägger grunden för en trygg och sammansvetsad arbetsgrupp. För att 

lära känna varandra på bästa sätt kommer vi jobba med sammarbete, diskussioner och möten som vi 

hoppas kommer resultera i en trygghet där ni känner att ni kan säga vad ni tycker, tänker och 

känner. För att rama in allt på bästa möjliga kollosätt kommer teamhelgen vara på vår anläggning i 

Värmland så ni får en känsla för platsen och hur det känns att bo och arbeta där. 

VÄLKOMNA PÅ TEAMHELG I VÄRMLAND, 6-8 MAJ 2022 

MÖTEN OCH SAMTAL GEMENSKAP SAMMARBETE 



 

Fredagen den 6:e maj samlas vi kl. 07.30 vid 

Klarabergsviadukten (se karta på sida 4). Där 

kommer vi som ska jobba kollo i sommar att 

träffas för att gemensamt åka buss till våra 

kollogårdar i Värmland. Våra reseledare 

kommer möta er där och guida er både innan 

och under bussresan. Bussresan kommer att ta 

ungefär 4 timmar. Ett tips är att äta en 

ordentlig frukost före samlingen så ni klarar 

er fram till lunch. Tänk på att inte ta med 

någonting som innehåller nötter!  

Mer info om vad som händer under helgen 

kommer ni att få på plats.  

Tänk på tiden! Det är väldigt viktigt att du 

kommer i tid till samlingen, förseningar 

resulterar i att vi missar viktig förberedelsetid 

på plats.  

 

 

FÖRBEREDELSER! 

För att vi tillsammans ska kunna uppnå 

målen med teamhelgen krävs det att du 

lägger tid på förberedelser. Därför vill vi 

föreståndare att du inför teamhelgen har 

förberett följande: 

• En personlig presentation, lägg tid 

på detta (Se bifogat dokument för 

presentation). 
 

• Se till att du har rätt utrustning med 

dig (Se bifogat dokument 

”Utrustningslista”). 

• Fundera kring punkterna i mailet 

SAMLING 

 Ansvarig vid samlingen– Daniella 

Vad händer på bussen och när bussen kommer fram? 

På bussen kommer vi köra på med aktiviteter. 

Det kommer finnas en plats på bussen reserverad till dig, där kommer du 

få lite mer information. Under bussresan kommer ni få delta i lite 

aktiviteter och lära känna varandra. 

 

På gården kommer vi föreståndare möta upp er och kicka igång vår 

teamhelg. Det första vi börjar med efter samlingen är en invkartering så ni 

vet vart ni ska bo. Efter det kör vi lunch! 

 

Några tips inför din bussresa. 

 Ta med någon form av matsäck 

 Våga delta och ta plats 

 Ta vara på all tid, helgen kommer gå fort 

Teamhelg - Längre dagar 

Eftersom det är viktigt för oss att vi får mycket tid 

att lära känna varandra kommer dagarna vara 

längre under teamhelgen än under sommaren. 

Detta så vi hinner med alla olika moment och 

delar som vi anser viktiga för att sommaren ska 

bli så bra som möjligt. 

Dagarna kommer börja med gemensam frukost 

mellan 08.00-09.00 och avslutas senast 01.00. 

Vissa har träffat mig innan. Jag 

jobbar lite bakom kulisserna i år 

eftersom jag aldrig lyckas släppa 

kollo helt. Jag heter Daniella och 

är just nu Mammaledig och 

studerar till sjuksyrra. Jag har 

jobbat kollo sen 2015 och i år får 

jag äran att vara med er vid 

samlingen vid klarabergsviadukten 

07.30. Jag kommer ansvara för 

samlingen, men tyvärr inte åka 

med bussen i år, det får 

reseledarna göra! Någon måste 

vara kvar på kontoret och svara i 

telefonen... 



 

 

 

 

Övrigt! 

Om du har frågor eller funderingar gällande 

helgen eller något annat, tveka inte att höra 

av dig till oss. 

För mer information om kollogårdarna, 

besök gärna vår instagram @kollosommar 

eller www.kollosommar.se. 
 
 

Med hopp om en rolig och utmanade 

teamhelg!!! 

// Agge, Daniel, Håkan och Joel  

 

 

      Förberedelsedagarna 6 - 10 juni - Värt att tänka på! 

 Samling vid samma plats och klockslag. Dvs 6 juni 07.30, 

Klarabergsviadukten 

 Under förberedelsedagarna är det mer fokus på hur 

verksamheterna fungerar, utbildningar och vår struktur och 

organisation. Vi kommer bla. ha livräddningsutbildning, prata 

om hur en periodsstruktur ser ut, en dag på kollo kan se ut och 

hur vi jobbar för att skapa trygghet för deltagarna. 

 Inbjudan med mer information kommer komma ut någon vecka 

efter teamhelgen 

”Kollokit” 

På Teamhelgen men framförallt under 

sommaren så behöver du som ledare alltid 

ha med dig ett ”kollokit”, vilket betyder att 

du behöver ha en liten ryggsäck. 

Det består av block, penna, vattenflaska och 

klocka som du får låna på gården. I kitet ska 

du också ha med dig ombyteskläder och 

regnkläder.  

Dessa saker ska alltid vara med under 

Teamhelgen, på förberedelsedagarna samt 

under sommaren när verksamheten med 

deltagarna är igång. 

Avtal och registerutdrag 

 Om du inte sänt in ditt avtal eller registerutdrag så måste du göra det 

 Det går inte att ta med detta till teamhelgen och ge det på plats utan 

måste postas till kontoret. Detta så det inte kommer bort utan 

registreras och hamnar på rätt plats direkt. 

Adressen är  

Utepedagogik 

Olaus magnus väg 62 

121 38 Johanneshov 

Facebook- grupp! 

Under sommaren så har all personal tillgång till 

vår Facebook-grupp. Syftet med den är att 

sprida glädje, dela med sig av roliga 

ledighetsminnen eller sprida information :)  

Sprid gärna glädje redan nu! 

http://www.kollosommar.se


Sammanfattning! 

• Bekräfta att du har tagit del av denna information genom att maila tillbaka till mig. 

 

• Lägg ordentligt med tid på din självpresentation.  

 

• Titta på utrustningslistan! Ta med dig kläder och utrustning, så att du kan hålla dig torr, varm och 

med lätthet kan dricka massa vatten under helgens aktiviteter. 

 

• Helgen börjar och slutar på Klarabergsviadukten. Samling sker fredagen den 6:a maj kl. 07.30 och vi 

kommer senast att vara tillbaka på Klarabergsviadukten söndagen den 8:e maj kl. 21.00. 

 

• Tänk på tiden! Det är otroligt viktigt att du är i tid! 

KLARABERGSVIADUKTEN 

Samling i hörnet av taxiinfarten, utanför pressbyrån, se karta.   



BILDER FRÅN Teamhelgen 2021 

SNART TEAMHELG OCH SNART DAGS FÖR OSS ATT SKAPA NYA HÄRLGA 

MINNEN TILLSAMMANS 


