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Rutiner för hämtning av kollobarn 2022 ed 27 juni 

Rollbeskrivningar 
Nedan finns korta rollbeskrivningar för hämtningen för Udden, Akkas och Djuprämmens hämtning. Samt en mer detaljerad 

information för varje del i hämtningen av deltagarna. 

 

1:ans roll  

• Övergripande ansvar för hela hämtningen 

• Kommunikationsansvarig mot föreståndaren 

2:ans roll 

• Håller den korta samlingen vid Ropslagsbanan och lämnar ut informationslappar 

• Samarbetar med 2:an från andra gården vid samlingen vid Ropslagsbanan 

• Sidekickar 1:an i samlingen 

• Hjälper 1:an att pricka av deltagarna 

3:ans roll – får stöd av Joel vid packning  

• Ansvarar för att packning hamnar på rätt plats samt packar buss 

• Ansvarar inne i bussen när deltagarna kliver på 

 

4:ans roll 

• Delar ut deltagarnas plastfickor i valvet. 

 

Dagen innan hämtning 
• Varje person som ska vara med på hämtningen av barn ska kontakta 1:an kvällen innan så att 1:an får en 

bekräftelse på att samtlig personal har koll på tid och plats samt roll. Telefonnummer till 1:an står i det mail ni fått 

mailat till er. 

 

Samling för ledare: 

• Uddens och Akkas kolloledare som ska hämta barn samlas 08.30. (Djuprämmen klockan 10.30 stör ej Udden och 

Akkas hämtning som sker under denna tid) (OBS. Ha ej kollokläder på er, gå ej i grupp till 7/11, gå direkt till 

samlingsplatsen, dra ej uppmärksamhet till er.) Då kommer vårdnadshavare som är tidiga börja prata med er. 

• Ni samlas till vänster innan för grindarna. Se kartan som ni fick i mailet. 

• 1:an smsar föreståndare när alla är på plats. Om du är sen meddela 1:an omgående. 

• 1:an ser till att all personal märker upp all privat packning med namn och kollogård (flygbagagetejpning) 

• 1:an ser till att 2.an får lappar för hämtningen samt tipsrundan.  

• 1:an ser till att 3:orna får ca 10 st hämtningslappar vardera samt reserverat skyltar till bussen. 

• 1:an ser till att 4:orna får plastfickor samt deltagaretiketter. 

• 1.an informerar Joel när allt detta är klart. 

• Joel håller i samlingen med alla personal och går kort igenom det övergripande samt de olika rollerna samt viktiga 

saker att tänka på under hämtningen av deltagarna.  

• Efter genomgången går 1:an och 2:an och går igenom sin del av hämtningen, dvs samlingen och avprickningen 

samt samling två, samt sätter upp tipsrundan. 

• 3:orna samlas med Joel vid platsen där bussarna ska stå för att gå igenom om packningen av bussarna samt 

bemötande av deltagare och vårdnadshavare så de förstår vilka saker de ska ha med sig till samlingen. 

• 4:orna går bort till valvet till sitt bord och går igenom sina plastfickor. Plastfickorna ska ligga med den sina uppåt 

så man kan läsa texten ”Lägg inget i denna plastficka”. Samt vika upp hörnen på etiketterna så det går fortare att 

la loss dem och klistra på plastfickorna. Etiketterna klistras på i samband med att deltagaren kommer till bordet 

och säger sitt namn. Tips hitta ett antal stenar för att se till att inte plastfickorna och etiketterna flyger i väg. 

• Efter detta samlas vi vid trädet vid bilen för ny genomgång. 
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• 2:orna går med Joel ner till Roslagsbanan för genomgång. 

• 3:orna lastar in ledarnas packning i bussen. Ledarpackning som inte ska vara inne i bussen på nedervåningen ska 

packas in i sidopackluckan. Uddens och Akkas ledarpackning ska packas i Uddens buss. Endast den packningen 

som ska vara inne i bussen ska vara i respektive buss där ledaren åker. Samma sak gäller för Djuprämmen. 

• 3:orna lägger ut reserverat lappar i bussen. Uddens och Djuprämmens buss reserverat på samtliga stolar längst 

bak samt på dubbelsättet i mitten vid trappan ner till toaletten. Dessa platser vill ha reserverat för att ledare ska 

sitta på dessa platser för att man måste kontrollera så att de endast är ett barn på toaletten samtidigt så det inte 

står fler barn i trappan. Akkas buss reserverar stolarna 3 dubbelsätten utspritt i bussen. 

• 3:orna går även igenom inlastningen av barn, först kommer postafenbarnen. Den som möter barnen först inne i 

bussen frågar ”kräks du när du åker bil” dessa barn placeras lång ram i bussen. Svarar de nej placeras de lite 

längre bak men i främre delen av bussen. Om man är två 3:or så är den andra 3;an längre bak i bussen och tra 

emot de barn som inte är åksjuka. Se även till att samtliga barn blir bältade. Se till att barn som vill sitta med 

varandra får göra detta. 

•  

• Inga kollokläder ska synas. De sätts på fem minuter innan 2:orna går ner till Östra stations tunnelbana 

• Om föräldrar kommer fram till er, informera dem då att samlingen är vi Roslagsbanan. Dvs. den plats som det står 

i informationsbladet. 

• 15 minuter innan samlingstiden för barnen kommunicerar 1:an med Joel för att få ok på att kliva ut och 

positionerar er på era positioner.  

 

3:ornas uppgift innan samlingarna – Prepp för packning och buss 
• Uddens och Akkas bussar kommer senast 09.30 (Djuprämmen 11.30). Joel ansvar för att kommunicera med 

chaufförerna.  

• Se till att inga bilar parkerar på/vid ”slingan” – måste vara tomt för att bussen ska kunna komma fram. 

• Se till att bussen stannar nära packningen så att det blir lätt med inpackning.  

• Gör en tydlig avdelning där Akkas packning (längst fram) ska stå och där Uddens packning (längst bak) ska stå.  

• Akkas buss står längst fram, Uddens buss med släp står längst bak. Måste vara ett par meter mellan. 

• Djuprämmens buss ska så på samma plats som Udden dvs längst bak. 

 

Samlingen vid Roslagsbanan (2:an ansvarig) 

• Udden och Akkas 2:orna befinna dig vid samlingsplatsen utanför Roslagsbanan ca 09.35-09.40. (Djuprämmen kl 

11.40) Viktigt att 2:orna går runt huset. Detta för att ingen inte ska se 2:an och börja ställa frågor och gå mot dig.  

Viktigt att få ok av Joel innan ni går. 

• Vid samlingsplatsen så är det viktigt att du talar med hög röst samt gör dig stor.  

• Säg hej och välkomna till Uddens samling för att åka till kollo. Ska man åka till Akka får man vänta, er samling är 

10.00 

• Lämna ut lapp med information till samtliga vårdnadshavare. Detta måste gå fort. Du har ca 1-2 minuter på dig att 

dela ut ca 60 lappar. OBS! du kan inte bemöta frågor. Om de har frågor säg ”du kommer få svar på dina frågor vid 

nästa samling”. Skicka sedan upp Uddens deltagare till bussen allt eftersom de droppar in. 

• När ni delar ut och skickar upp Uddens deltagare är det viktigt att vara tydlig med Akka kommer ha en samling 

efter så sänd inte upp Akkas deltagare. 

• 09.43 går Uddens 2:a upp till Uddens 1:a 

• Akkas 2:a är då kvar och är tydlig med att  de deltagare som ska på Uddens som är sena  går upp till bussen 

medans Akkas deltagare väntar här nere viktigt att vara tydlig och säga gårdarnas namn ofta. 

• Ca 5-10 minuter efter 2:an gått, dvs. 09.50 släpper 2:an upp Akkas deltagare till bussen. 

• 10.03 gå Akkas 2:a upp till Akkas 1:a vid samlingsplatsen. 

• Är du 2:a på Djuprämmens samling gäller tiden 11.40 vid Roslagsbanan. Samt att du börjar sända upp deltagare 

och vårdnadshavare ca 11.45-11.50. Sedan går du själv upp klockan 12.03 till 1:an vid samlingsplatsen. 
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Deltagarna ska lämna sin packning innan stora samlingen (3:orna ansvariga) 
 

När deltagare och föräldrar kommer ska du fråga vilken gård de ska åka till! Viktigt att fråga ALLA! VÅGA TA PLATS 

• OBS! Ha med infopapper som du kan lämna ut till de föräldrar som kommer sent 

• Informera deltagarna att de ska läsa på banderollen och gå i mål med de punkter som står på banderollen. 

• Vårdnadshavarna läser på den lapp de fick av 2:an vid roslagsbanan.  

• Sedan skickar du vidare till den andra 3;an som tar hand om packningen. 

• Dubbel kolla att de gått i mål med allt som står på banderollen. 

• Efter de har lämnat packningen så skickar du vidare de till 4:an för resp. gård som står i valvet (Udden höger Akka 

vänster). Djuprämmen höger. 

• Börja inte lasta förens deltagare och vårdnadshavare gått till samlingen. Om du är 3:a på Uddens och akkas 

hämtning görja med Uddens packning. Joel informerar när ni kan börja packa. 

• De som är ansvariga för packningen lämnar ej packningen förrän det är färdigpackat 

 

4:ans roll – ge plastfickor 
 

• 4:an står i valvet och bemöter alla deltagare. Udden står till höger och Akka till vänster vid varsitt bord. 

Djuprämmen till höger. 

• Fråga deltagaren vilken gård den ska åka till samt om för och efternamn.   

(Listorna är sorterade på tjejer/killar samt på förnamn, Har barnen samma förnamn så står det en stor initial 

bokstav efter förnamnet. Det betyder att det finns fler barn med samma namn på samma period,) 

• Ta etiketten för respektive deltagare, tryck fast den ordentligt på en plastficka och ge deltagaren sin plastficka. 

Sätt etiketten på den sida där det INTE finns tre vita ränder. 

• Viktigt att ha tempo här, får inte bli kö. 

• Skicka den sedan vidare till 1:an som håller i den stora samlingen uppe på gräsmattan. Udden höger Akka vänster. 

(Djuprämmen till höger) 

• OBS. Svara inte på frågor utan hänvisa att alla information och frågor tar vi i den stora samlingen 

• När resp. gård samling börjar ska 4:an för den gården kommunicera med Joel om ev. etiketter som finns kvar på 

listorna. Joel tar beslut om vad som ska göras.  

• Joel informerar även om när 4:an ska flytta sitt bord till avprickningsplatsen ovanför trappan.  

• Efter detta går 4:an på bussen och väntar på deltagarna. 4:an kan stötta 3:an i bältning vid behov. 
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Första samlingen – respektive gård (1an 

ansvarig)  

Del 1 – Skapa samlingsring (görs på 

respektive del av gräsmattan – se bild ) 
U= Uddens/Djuprämmens samlingsplats 

A= Akkas samlingsplats 

 

Viktigt att vägleda så att deltagarna står i en innerring 

och vårdnadshavare bakom de deltagare som de har 

ansvar för. 

 

Uddens ska börja sin samling senast 10.00, Akka 10.10, Djuprämmen 12.10 

 

Del 2 – Introduktion och åksjuke tabletter 

• 1:an presenterar sig själv, 2:an, 3an och 4:an. Förklara varför 3:orna står kvar vid packningen. Att de ska ha koll på 

packningen.  

• 1:an förklarar sedan att vi har en samling nu. 1:an berättar vilken gård det är och vart den andra gården har sin 

samling. Förklara att vi kommer ge information här men först dela ut åksjuke tabletter så de hinner verka innan vi 

åker. 

• 1:an frågar vilka som behöver tabletter. Be de som vill ha en sträcka ut sin hand 

• 2:an går runt med tabletter till de som behöver. (Viktigt att detta går fort) 

• Under tiden så har 1:an koll på samlingen och ser till att ringen ser okej ut. 

• När åksjuke tabletterna är utdelade så berättar 1:an att nu kommer info ges. 

 

Del 3 – Regler  

• 1:an går nu igenom reglerna på kollot och poängterar tydligt reglerna samt konsekvenserna av att bryta dessa 

regler. Se regler bifogat i detta dokument. 

• OBS! viktigt att vara extremt tydlig med varför vi har regler på kollo. Detta för att alla deltagare och personal 

ska må bra, samt att alla ska känna sig trygga på kollogården. Även viktigt hur detta sägs, det sätter tonen för 

hela perioden! 

 

Del 4 – Plastfickor, upprop och innehåll  

• Var tydlig att det nu kommer mycket information 

• Informera att de efter samlingen kommer få ordna det sista innan vi kan pricka av deltagarna och ta över 

ansvaret för deltagarna. 

• 1:an informerar att de ska lägga i det som står på lappen i plastfickan. Viktigt att de följer instruktionen. Det som 

ska läggas i är: 

1. Mobil – AVSTÄNGD  (Obs, ingen laddare eller kort i fodralet) 

2. Mediciner – medicinen måste vara i dosett och deklarerade på lappen som finns i platsfickan. 

Medicindeklarationen måste fyllas i för den medicin vi ska ansvara för (Obs, bara de som vi ska ansvara för, 

annan medicin ska deltagaren själv ansvara för) 

3. Kioskpengar och t-shirtpengar – dessa kommer vi lägga i vid avprickning. Ha kontanterna löst i handen, ej i 

kuvert,i plånbok eller i plastfickan) 

Om man är osäker på om man har beställt en tröja så tittar man på lappen på plastfickan 

Där står det antingen:  

XS,S,M,L,XL= Ni har beställt (Då ska man betala 100kr, t-shirten är redan är tryck och på gården) 

Nej = Ni har inte beställt 

Ej in i tid (har inkommit med hälsodeklarationen för sent för att beställa en kollotröja).  
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Del 4 – Plastfickor, upprop och innehåll  

• 1:an informerar sedan att i plastfickan finns det en lapp med övrig bra info. Kolla detta! 

- Bankomat finns inne i avgångshallen vid roslagsbanan vid pressbyrån. Bankomaten på 7/11 är stängd. 

- Toalett finns nere vid SL bussarna, eventuellt i valvet vid KTH beroende på om vardag eller helgdag. (Om 

deltagaren hinner gå på toa så kommer även toa finnas på bussen.)  

- Saknar man en dosett finns det på apoteket vid entrén till Roslagsbanan.  

- Informera även att man kan komplettera sin matsäck om man inte hunnit detta. Vi rekommenderar att man köper 

mat och inte godis, chips, kakor etc. Detta för att det brukar resultera i att deltagarna mår illa samt att det skräpas 

ner i bussen. Ej nötter och choklad 

• Var extra tydlig med att de först ska göra alla de saker du just nämnt. Sedan gå och ställa sig i kö för att pricka av 

sitt barn. Detta för att efter de prickat av sitt barn så kan inte barnet lämna området för då är barnet vårt ansvar.  

• 1:an repeterar vart avprickningen sker. Viktigt är att de innan de kommer till avprickningen har: 

• Förklara för vårdnadshavarna att när plastfickan är överlämnad och barnet är avprickat då först har vi tagit 

över ansvaret för barnet. Och då kan vårdnadshavren lämna platsen om de vill. 

 

Udden/Akka: Avsluta med att säga att senast klockan 10.45 ska man ha prickat av sitt barn.  

Djuprämmen: Avsluta med att säga att senast klockan 12.45 ska man ha prickat av sitt barn.  

 

Avprickning 

1:an och 2:an 
• 1:an Titta på plastfickan, se namn, hälsa på deltagaren.  

• 2:an Kontrollera att mobiltelefonen är avstängd 

• 1.an räknar pengarna (350kr = 250kr till kiosk – 100kr t-shirt) (Obs. Om det ligger 250kr och de har beställt T-shirt, 

dubbelkolla med vårdnadshavare att det stämmer med 150kr till kiosk och 100kr till t-shirt)  

OBS om de inte har växel på 50-lapp, ta emot 300/400 och förklara att de får tillbaka +50 vid lämningen 

OBS om ni upplever att de inte har pengarna i handen ropa ut till kön! 

• Medicin i dosett (medicin som inte ligger i dosett tar vi inte emot) (OBS. betapred tas emot om den ligger i en 

hemmagjord dosett. Ex Ziplockpåse med namn) 

• När allt är avprickat för deltagaren pekar 2:an ut tipsrundorna (tisprundor endast för Udden och Akka) och 

informerar att de gärna får göra den fram till sista samlingen. (påminn om tid och plats och att barnet inte får 

lämna området) Viktigt att peka tydligt vart samlingen och när. Återupprepa tiden 

• 1an och 2an avslutar med att dubbelkolla att alla är avprickade och det exakta antalet deltagare.  

• 2an ringer föreståndare vid eventuella saknade. (OBS! om man har tid) 

 

Samling för att gå på bussen 
• 1:an som startar samlingen. Gör en inräkning. Om antalet deltagare inte stämmer vid avprickningen ta reda på 

vilken deltagare som saknas. Notera vem barnet är. 

• Vid Djuprämmens samling så pratar Joel lite om hur man är en bra kompis på kollo 

• 1:an informerar att vi snart ska gå på bussen. De som är åksjuka kommer gå med mig 1:an till bussen. Övriga 

deltagare stannar kvar och går med 2:an till bussen. Vi vill att ni går inte springer. Om man springer får man gå 

tillbaka till samlingen. 

• 2.an tar ner tipspromenaden.  

• 1.an står med valvet i ryggen så de lätt kan se bussen och ropar högt att det är samling. (viktigt att repetera vilken 

gård). Deltagarna ska stå i ring. Om vårdnadshavare är kvar är det bra att de står bakom sitt barn. 

• 2:an går sedan till samlingen och löser av 1:an som går med de barn som är åksjuka till bussen. Övriga barn 

stannar vid samlingen med 2:an ca 3 minuter. Sedan går 2:an ner med de övriga barnen till bussen. 

• 3:orna befinner sig inne i bussen och börjar med frågan ”kräks du om du åker bil” samt bältar deltagarna. 

• Viktigt att 1:an och 2:an när de går till bussen att de går runt stenbänkarna och stolparna så att det bildas en kö 

mellan bänkarna och bussen. 

• Om vårdnadshavare hänger kvar och frågar när bussen ska gå. Svara: ”När vi är klara åker bussen”. 
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Vid bussen 

• 1:an ställer sig vid dörren och räknar in och bockar av. Dvs. förnamn/efternamn och kryssa för resp. deltagare 

• 2:an går på bussen och för att stötta 3:an med att sätta deltagarna ner och bälta dem. 

• 3:an måste vara aktiv med åksjuka deltagare. Viktigt då är att fråga ”kräks du när du åker bil?” Om de svarar ja så 

sätter du personen långt fram. Detta eftersom ibland kan det vara 15 st åksjuka barn. Alla kan inte sitta längst 

fram. Men de som kräks ska sitta långt fram. Viktigt att våga ha tempo här. 

• Viktigt att 3:an också coachar de att sätta sig 2 och 2 och bälta sig. Här stöttar 2:an. 

• När 1:an prickat av alla deltagare som gått på bussen så inväntar den klartecken från 2:an på att samtliga 

deltagare är bältade. 

När alla deltagare är bältade ska 1:an få klartecken från Joel för att få rulla iväg. 

 

Att göra innan bussen får åka 
• 1:an stämmer av med Joel om avvikelser och bestämmer vem som ringer föreståndaren vid avvikelser. Om Joel 

inte är tillgänglig ringer 1:an föreståndaren.  

• När alla deltagare är bältade ska 1:an få klartecken från Joel för att få rulla iväg. 

• 1:an kollar att busschauffören han har rätt adress inställt på gpsen (Djuprämmens kollogård) och ger klartecken 

till busschauffören att nu kan vi rulla.  

• Så fort bussen rullar ringer 1:an föreståndaren och stämmer av. 

• Viktigt att kommunicera med busschauffören att Uddens buss måste rulla in först, med Akkas precis bakom. Det 

är deras ansvar att lösa och kommunicera detta. Om Akkas buss ligger före Uddens buss måste den stanna och 

vänta in Uddens buss. 

 

Att göra på bussen 
• Gå runt och lära känna deltagarna och lära sig deras namn 

• Rapportera status på deltagare, avvikande beteende, grupperingar och deltagare med mycket energi till er 1:a, 

1:an informerar föreståndaren, via sms. 

• Sätt på en film efter ca 1 timme 

• 1:an ska ringa föreståndaren när ni svänger in på väg 50 i Örebro. 

• 1:an ska ringa föreståndaren när ni passerar Lesjöfors 

• 1:an ska ringa föreståndaren kör in på grusvägen till kollogården 

• 1:an ska ringa föreståndaren om det blir några förseningar 

• Med ca 30 min kvar, coacha alla att gå på toa innan vi kommer fram. 

 

När bussen anländer till gården 
• Föreståndaren kliver på bussen och informerar vad som ska hända nu 

• 1:an att föreståndaren får hämtnings och lämningsväskan, mobiltelefoner, pengar och mediciner. Viktigt att dessa 

saker ges till föreståndaren omgående. 
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Regler och konsekvenser  

För att vi ska trivas tillsammans på kollogården finns vissa regler man måste följa. Reglerna är till för att både 

barnen och personal ska få en så bra kollomiljö som möjligt. Det är mycket viktigt att du går igenom dessa 

regler tillsammans med ditt barn innan kollot.  

 

Konsekvenserna av att bryta mot nedanstående regler är att om man inte efter samtal med ledare ändrar sitt 

beteende så avbryts kollovistelsen omedelbart. 

 

• Mobbning: Om man mobbar eller trakasserar andra personer. 

• Boende: Deltagare får inte vistas i andras boende än sitt eget. Man får inte byta sängplats utan 
godkännande av ledare. (Pga brandsäkerheten).  

• Läggtider: Om man inte befinner sig i sitt rum/tält efter den utsatta läggtiden. 

• Mobiltelefon: Om man inte lämnar in sin mobiltelefon. 

• Skadegörelse: Om man avsiktligt gör sig skyldig till skadegörelse. (Skadegörelse polisanmäls och 
vårdnadshavare blir ersättningsskyldig). 

• Klotter: Om man klottrar. (Klotter kommer att tas bort av den som gjort det. Om det ej går bort blir 
vårdnadshavare ersättningsskyldig). 

• Plattänger: Får endast användas vid våra speglar utomhus. De förvaras i en låda på kontoret, där vi 
ledare lätt kan kontrollera att plattängerna är avstängda. Detta pga brandrisken. 

 

Konsekvenserna av att bryta mot dessa regler nedan är att ens kollovistelse omedelbart avbryts. 

 

• Kollogårdens gränser: Om man lämnar kollot utan personalens sällskap, vetskap eller tillstånd.  

• Alkohol/Nikotin: Det råder absolut rök- och alkoholförbud under kollovistelsen, för både barn och 
ledare.  

• Våld: Vid brukande av våld gentemot en kollokompis eller en ledare. 

• Stöld: Stöld av annans egendom. 

 

Förbjuden utrustning: 

• Kniv, spritpennor, tändare, tändstickor, cigaretter, alkohol, nötter. Dessa saker beslagtas och 
återlämnas till vårdnadshavare vid överlämnandet. 

 

Om ert barn gör sig skyldig till någon form av regelöverträdelse kontaktas vårdnadshavare av kollogårdens 

föreståndare. Vårdnadshavaren informeras om händelsen samt vad för typ konsekvens händelsen kommer 

leda till. 

 

Avbruten vistelse  

Vår uppgift är att ge ert barn en fantastisk kollosommar med många roliga och lärorika upplevelser på vårt 

kollo. För att vi ska kunna se till att varje kollodeltagare och kolloledare mår bra och inte utsätts för några 

onödiga risker är det mycket viktigt att både du som vårdnadshavare och du som kollodeltagare är införstådd 

med kollogårdens regler och konsekvenser. 

 

Om ditt barn inte följer de regler som kollogården satt upp kan det resultera i att ert barns vistelse på 

kollogården måste avbrytas. Om ett barn skulle missköta sig vid upprepade tillfällen och inte förbättra sitt 

beteende efter samtal och kontakt med föräldrarna, ordnar vi i samråd med vårdnadshavare samt 

stadsdelsförvaltning en hemresa. Det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn 

läser igenom samtliga regler och konsekvenser så att ni är införstådda med dessa. 


