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Infobrev nr 9 2022 
 
Hej alla kollopersonal 
Jul, nyårshelg och förhoppningsvis en del ledigt närmar sig för oss alla. Vi på kontoret har fortsatt arbetet på lite 
lägre tempo under vår ledighet med att förbereda inför kollo 2023. 
Kontoret öppnar igen den 9 januari och då är det dags att köra igång kollosommaren 2023. Vi kommer börja året 
med att starta upp vår rekryteringsprocess på full fart igen. Vi har under december marknadsfört jobbet som 
kolloledare och kock på sociala medier, som ni kanske märkt? I januari åker Håkan ut på roadtrip i Sverige och 
kommer besöka massor av högskolor och universitet och sätta upp affischer och flyers. 
 
Vår organisation för kollo 2023 
Organisationen för kollo 2023 består utav av ett gäng med många års erfarenhet av kollo. De stora förändringarna i 
organisationen är att Frida Sundin kommer vara föreståndare på Akka. Azer Maric kommer tillbaka som 
föreståndare för Djuprämmen. Daniel Hermansson får fokusera på en gård dvs Udden och så klart så är Håkan 
Karlsson föreståndare i köket.  
 

Azer Maric kommer vara föreståndare på Djuprämmens kollogård. Azer har varit kollobarn, 
kollopraktikant, kolloledare samt 2021 biträdande föreståndare på Djuprämmen och även under 
2022 föreståndare på Udden. Azer kommer jobba heltid på kontoret från och med januari 2023. 
Förutom att jobba med förberedelserna för Djuprämmens kolloverksamhet inför sommaren så 
kommer även Azer vara ansvarig för samtlig informationsinhämtning vad gällande de barn som 
ska åka på kollo som behöver olika typer av stöd. Azer kommer även ansvar för att se till att 
samtliga hälsodeklarationer kommer in till oss från vårdnadshavare. 

 
 
Frida Sundin kommer vara föreståndare för Akka kollogård. Frida kommer jobba heltid på 
kontoret från och med mars 2023 för att ha god tid för att förbereda Akkas 
kolloverksamhet inför sommaren. Frida har varit kolloledare under många år och de två 
senaste somrarna har Frida provat på olika delar i föreståndarskapet då på Akka kollogård.  
 

 
Daniel Hermansson kommer vara föreståndare på Uddens kollogård. Daniel har under flera år 
varit föreståndare både på Udden och Akka. Daniel kommer även jobba med att stötta och 
coacha de övriga föreståndarna. Främst då föreståndaren på Akka. Detta eftersom Akkas och 
Uddens verksamheter har en del likheter samt har liknade administration. Daniel kommer 
tillsammans med Joel Fänge vara ansvarig för rekrytering av personal inför sommaren. 
 

 
Håkan Karlsson kommer vara föreståndare i vårt kollokök. Håkan har nu jobbat två 
somrar som kökschef. Tanken är att Håkan ska fortsätta utveckla vårt kollokök både 
vad gällande kosten och arbetsmiljön i köket. Eftersom Håkan jobbar heltid på 
kontoret så jobbar ha även med marknadsföringen vad gällande rekrytering av 
personal. Vilket betyder att han under en stor del av tiden innan kollosommaren är på 
resande fot runt om i Sverige för att hitta bra personal. 
 

Joel Fänge kommer vara verksamhetsansvarig. Joels roll kommer vara inriktad på att coacha och 
leda Utepedagogiks föreståndare och stödja dem i deras arbete som föreståndare. Främst då i 
deras planering innan sommaren, genomförandet under sommaren samt uppföljning och 
utvärderingen efter sommaren. Förutom detta kommer han även ansvara för de olika 
fastigheterna samt kontakter med kommuner, stadsdelar, vårdnadshavare etc. Joel kommer även 
vara huvudansvarig för när vi har hämtning och lämning av deltagare i Stockholm. 
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Vår personalsida ditt kollobibliotek 
Nu har vi gjort det enklare och tydligare för personalen att kommunicera med oss samt få ta del av olika typer av 
information och dokument som man har behov av om man jobbar eller praktisera på våra kollogårdar samt i vårt 
kök. På sidan finns det även länkar för att fylla i hälsodeklaration, registerutdrag samt anmäla sig till kickoff samt 
återträff.  
 
Vi har skapat en sida på företagets hemsida www.utepedagogik.se/personal. Tanken med denna sida är att det ska 
fungera som ett bibliotek/plattform där du som kollopersonal kan hitta all information du behöver inför, under och 
efter sommaren.  
 
För att komma åt personalsidan går du in på www.utepedagogik.se/personal där finns det en inloggningsruta där 
du skriver in lösenordet endastpersonal, sen är det bara att klicka runt. 
 
Kom gärna med synpunkter och feedback på innehållet samt om ni anser att det fattas något som ni vill ha på 
denna sida. 
 
Kollokickoff söndagen den 5 februari 2023 
Snart är det dags för kollokickoffen. Tidigare år har vi varit på badhus. Eftersom det är vinter tänkte vi använda oss 
av fruset vatten. Vi träffas i Kungsträdgården vid skridskobanan klockan 15.00. Vi bjuder på varm dryck och fika. Ta 
med dina skridskor om du har. Om inte så bjuder vi även på skridskohyran. Efter vi har fikat, åkt skridskor och 
snackat lite skit så kommer vi gå vidare till Johan Scotts på Kungsgatan 37 (t-bana Hötorget). På Johan Scotts bjuder 
vi på middag samt bowling. Om du endast vill vara med på John Scotts är det bra att vara på plats vid 17.00.  
För att anmäla dig till kollokickoffen så går du in på www.utepedagogik.se/personal och fyller i en anmälan till 
kollokickoffen. OBS! lösenordet endastpersonal.  
 
Hur ser du på din kollosommar 2023? 
På vår personalsida finns en länk där du kan fylla i hur du ser på din kollosommar 2023. För oss blir pusslet med att 
sätta ihop personalgrupperna och rekrytering lättare ju tidigare du inkommer med hur din sommar ser ut. Sen kan 
det såklart vara så att du inte vet exakt allt, och att fylla i hur du ser på kollo 2023 är inget som är bindande. Vi 
kommer även höra av oss när du fyllt i formuläret, så för vi ett samtal om sommaren tillsammans med dig.  
Direktlänk till formuläret HUR SER DU PÅ DIN SOMMAR 2023? 
 
Sammanfattning vad som händer och vad vi vill att du ska göra 

• Gå in på www.utepedagogik.se/personal fyll i en anmälan 
om du vill medverka på kollokickoffen 

• Gå in på www.utepedagogik.se/personal fyll i om du vill 
jobba/praktisera på kollo i sommar eller inte 

• Boka in de viktiga kollodatumen för kollo 2023  

• Har du fått ny adress är det viktigt att du mailar till 

info@utepedagogik.se  

 
 
 

Viktiga datum att boka in för 2023 

• 5 februari kollokickoff 

• 28 april-1 maj teamhelg 

• 9–13 juni förberedelsedagar 

• 14 juni första perioden börjar 

• 20 augusti kollo stänger 

• 9 september återträffen 

 

God Jul och gott nytt år! 
Joel, Daniel, Håkan, Frida och Azer 

Kollogården på början av 1950 talet 
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