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Infobrev nr 1 2023 

 
Hej alla kollopersonal 
 
Här kommer kolloåret 2023 första infobrev!  
Arbetet för oss på kontoret är i full gång. Håkan ska på roadtrip och se till att alla i hela Sverige vet att vi söker 
personal till sommaren. Daniel och jag jobbar med rekryteringen och gör en hel del telefonintervjuer.  
 
Vi tycker det är kul att många av er har varit inne på vår nya personalsida www.utepedagogik.se/personal. Samt att 
redan nu har en hel del återkopplat på hur de vill jobba/praktisera sommaren 2023.  
 
Kollokickoff söndagen den 5 februari 2023 
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.  
 
Rekryteringen 
Nu behöver vi din hjälp med att hitta bra personal till sommaren. Fundera gärna på vad du har för personer i din 
närhet som du tror skulle vara en bra kolloledare eller kock. Be dem då gå in på länken www.utepedagogik.se/jobb.  
Om du är intresserad av hur vi jobbar med rekryteringen så får du gärna vara med på en rekryteringsdag. Antingen 
den 4:e mars eller den 1 april. Maila på 
rekrytering@utepedagogik.se. 
 
 
Sammanfattning vad som händer och vad vi vill att du ska göra 

• Boka in de viktiga kollodatumen för kollo 2023  

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

info@utepedagogik.se  

 
 
 
 
 

 

Varma hälsningar 
Joel, Daniel, Azer, Håkan och Frida 

 

 

 

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 
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