
Rutiner för lämning av kollobarn Akka, Udden och Djuprämmens kollogårdar 
 

Detta är ett av de tillfällen vi träffar barnens vårdnadshavare. Det är mycket viktigt att vi är 
lugna och tydliga i vårt uppträdande.  

Roller under lämningen:  

1:an- chef för lämningen 

• Se till att hämtnings och lämningsväskan är med samt att man kontrollerat innehållet. 
Obs! Mediciner och mobiler ska med. 

• Se till att samtliga barn är på plats i bussen samt att de är bältade. Gör inräkning. 

• Se till att postfen barnen sitter på rätt platser. Ta hjälp av 2:an och 3:an med detta. 

• Stanna vid postlådan och ta ur posten till er kollogård. Kolla i alla tre lådor, posten 
kan vara blandad. 

• Sätter på en film ca 1 timme in på resan. 

• Går igenom lämningen med 2:an och 3:an pratar ihop sig så varje person har koll på 
sin uppgift och roll. 

• Om det blir förseningar informera din föreståndare. 

• Ringer till Joel på 0739602242 ca 1 timme för ankomst. 

• Informera att det är bra att gå på toaletten innan vi kommer fram 

• Ringer till Joel på 0739602242 när bussen kör upp på Vallhallavägen 

• Informerar deltagarna på bussen vad som kommer hända när dem kliver av detta 
görs när bussen svänger upp till KTH. (Vi kommer att gå tillsammans ut från bussen 
på ett led för att ha samling. Dvs följa efter mig som 1:a. Säg till deltagarna om deras 
vårdnadshavare står utan för bussen så ta med sin vårdnadshavare till samlingen. 
Deras stora packning kommer de kunna hämta efter samlingen.  Att de ska titta i sina 
fack, hatthyllan och understolarna så att de inte glömmer något Samt att de ska fälla 
upp stolarna). 

• Håller i samlingen tillsammans med 2:an. (1:an går av bussen efter 3:orna gått av). 
Glöm inte att ta med upphittat påsen till samlingen samt din avprickningspärmen 
samt mobilerna. 

• Rapporterar till föreståndaren efter att alla barn blivit lämnade 

2:a stöd till 1:an 

• Stöttar person 1 med det denna behöver hjälp med 

• Ser till att få ut alla barn ur bussen. Vissa barn kan vara rätt sega och leta efter något 
de inte hittar. Säg då att vi kommer tömma hela bussen och allt som finns i bussen 
kommer finnas i upphittat. 

• 2:an går sist i ledet från bussen och ser till att de deltagare och vårdnadshavare som 
fastnat utanför bussen tas med till samlingen. 

• Prickar av barnen som får sina plastfickor 

 

 



 

3:a packningsansvarig  

• När bussen närmar sig Stockholm ska skräp samlas in i en svart sopsäck. Gå då runt i 
bussen och samla in skräpet. 

• Ansvarar för att packa ut bussen. Går av först från bussen.  

• Inväntar ok från Joel innan de börjar lasta ur bussen. Akkas och Uddens 3:or lastar av 
bussarna tillsammans, men beror även på om bussarna kommer samtidig eller inte.  

• OBS! ingen ledarpackning ska lastas ut från bussarna förens Joel har givit klartecken 
på detta. 

• Akkas buss packas ur genom att man lastar av den bakre packluckan som inte vätter 
mot gatan. Den tömts först. Sedan lastar man ut den packluckan som vetter mot 
gatan. Sedan trycker man igenom raserande packning genom packluckorna. Joel 
kommer visa på plats. 

• Uddens buss har sin packning i släpkärran. 

• Lägg packningen i långa rader längsmed trottoaren så att det är lätt att komma åt sin 
packning. 

• Om vårdnadshavare vill hjälpa till med att lasta av be dem då att istället gå till 
samlingen. 

• Efter 3:orna packat ut går en 3:a igenom bussen och kolla av bussen efter upphittat 
samt städar ut bussen. De eventuella upphittade sakerna läggs synliga på stenbänken 
utanför bussen. 

• Nu är 3:ornas uppgift att se till att samtlig packning hämtas upp av deltagran samt 
vårdnadshavare. Här måste ni vara aktiva. Om ni är fler än en 3:a så måste ni dela 
upp era roller. Se det som en tävling mellan Udden och Akka vem som har minst 
kvarglömt kvar. 

 

 

1:an och 2:an samlingen uppe på gräsmattan 

• Se till att deltagarna står i en inre cirkel, och vårdnadshavarna i en ring bakom.  

• 1:an startar samlingen genom att göra en inräkning. Viktigt att ha koll på hur många 
ni ska vara 

• Förklara vad som kommer att hända:   
o Att när barnets namn ropas upp så måste vårdnadshavaren vinka så att 

person 1 eller 2 ser vårdnadshavaren. (Vissa deltagare får åka hem själva, då 
behöver ni inte få kontakt med vårdnadshavaren. Denna information står i 
hälsodeklarationen.) 

o Om det är ett barn som inte får åka hem själv, och vårdnadshavaren inte är 
där, lägg tillbaka plastfickan och vänta till sist med de barnet.  

• Förklara också att när man har fått sin plastficka så vill vi alla deltagare ska vara kvar 
tills samlingen är slut och alla barn är uppropade. 

• Person 1 läser upp namnen och lämnar över plastfickorna till deltagarna.  

• Person 2 prickar av barnen på listan. 



När alla barn är uppropade och avprickade 

• Berätta om återträffen som är den 10:e september på Lejonslätten, Djurgården- mer 
info kommer via mail. Samt att informationen även finns i plastfickan ni fått. 

• Om ni har med er upphittat påsen till samlingen dela då ut dessa saker. De saker som 
blir kvar ska ner till upphittat platsen vid bussen. 

• Informera om att dem efter samlingen kan gå och hämta sin packning, och påminn 
om att alla ska titta bland de saker som är upphittade. 

• Informera om att om någon vårdnadshavare/deltagare vill säga något eller prata om 
något så kommer ni ledare att finnas kvar en liten stund efteråt.  

• Avsluta genom att tacka för perioden på ett trevligt sätt, så att det blir ett ordentligt 
avslut, säga att ”hoppas vi ses om ett år igen” samt på återträffen den 10 september. 

Vårdnadshavare som inte hämtar sitt barn 

• Det kan hända att vårdnadshavare inte dyker upp för att hämta sitt barn.  

• Var kvar uppe vid samlingsplatsen vid gräset. Vänta ca 10 min.  

• Om vårdnadshavare ännu inte kommit informera Joel.  

• Viktigt att skapa trygghet för detta barn så att du som ledare inte säger negativa 
saker. ”vad tråkigt att dina föräldrar inte kommit och hämtat dig”. Säg mer att de är 
nog bara lite försenade. De kommer nog snart. 

Efter att alla barn har blivit hämtade 

• Se till att samtliga barn är hämtade och inte är kvar vid bussen. Dvs alla barn ska ha 
gått. 

• Lasta av ledarna packning. Ställs vid bilen till vänster innan för grinden. 

• Om det finns personal i bussen som inte haft en roll på lämningen får de gå av nu.  

• Lägg alla kvarglömda saker i en svart sopsäck. Märk med kollogård och period. Tejpa 
tejp mot tejp. 

• Lägg alla smutsiga kolloledarkläder i tvättpåsen. Tvättpåsen ska läggas i hämtnings 
och lämningsväskan. Namnbrickorna läggs i det lilla facket i väskan lock. 

• 1:an ansvara för att samtliga saker packas ner i hämtnings och lämningsväskan. Kollar 
med den som ska vara 1:a på hämtningen dagen efter. Vad den vill ha för saker från 
hämtnings och lämningsväskan. Som den behöver redan på kvällen innan 
hämtningen. Ring denna person och stäm av. 

• Resterande saker ställs vid Joel bil, dvs sopsäck med kvarglömt samt hämtnings och 
lämningsväskan. 

• Sopsäcken ställs vid soptunnan till höger om grindarna vid bänkarna. 

• 1:an stämmer av med Joel. 1:an ringer föreståndaren och lämna rapport.  

ATT TÄNKA PÅ:  

• Om någon förälder vill lämna information till er. Be dem maila på 
info@kollosommar.se 

• Under lämningen är ni företagets ansikte utåt. Bemöt vårdnadshavare och anhöriga 
på ett trevligt sätt.  

• Var tydlig både mot barn och anhöriga- utan att låta otrevlig. 

• Skapa ett trevligt avslut så att det blir en positiv avrundning på perioden.  


