
Utepedagogik Sverige AB 

Olaus Magnus väg 62 121 38 Johanneshov 08-652 52 92 

info@kollosommar.se www.kollosommar.se 

 

Infobrev nr 2 2023 

 
Hej alla kollopersonal 
I helgen är det dags för vår kollokickoff. Kul att så många känner sig taggade på skridskor och bowling och en god 
bit mat tillsammans med kollokollegor.  
Vi på kontoret jobbar mycket nu med rekrytering samt marknadsföring av våra olika tjänster som finns på våra 
kollogårdar och i köket. Håkan har varit på roadtrip över hela Sverige, så nu har alla lärosäten i Sverige affischer och 
flyers om våra tjänster. Saknar du en affisch där du pluggar och känner att du vill sätta upp en, maila oss så postar 
vi ut lite material till dig så kanske vi lyckas nå ut till ännu fler. 
Vi tycker det är jätteroligt att många av er har återkopplat på förra mailet om hur ni ser på sommaren 2023 samt 
om ni ska medverka på kollokickoffen den 5 februari. 
 
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 att 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.  
Det går fortfarande att anmäla sig till kollokickoffen. Detta gör du via www.utepedagogik.se/personal  
OBS! lösenordet endastpersonal.  
 
Registerutdrag och hälsodeklaration 
Vi vore mycket tacksamma om så många som möjligt kunde sända in sin hälsodeklation och registerutrag. Detta för 
att vi vill gärna slippa att hålla på att jaga er i april och maj då vi har extremt mycket annat att göra. 
 
För att beställa registerutdrag från polisen går du in på följande länk där du enkelt kan beställa digitalt med polisens 
e-tjänst: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/  
Inom 2-3 veckor får du per post hem ditt registerutdrag. Du behöver posta originalet till oss, det går inte att skicka 
en bild eller kopia på utdraget. Adress till oss hittar du längre ner i detta mail.  
OBS! Välj registerutdraget för ”Arbete inom skola och förskola”. 
 
Hälsodeklarationen fyller du i digitalt på följande länk: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4xPH_Zxyp3Ci9o5RN-
Su4WMOqqWIRGao174ONgPBpzs9liQ/viewform 
 
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 desto tidigare du informerar oss 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 

• Anmäl dig till kollokickoffen den 5 feb 

• Sänd in registerutdrag och hälsodeklaration 

• Informera oss hur du ser på din sommar 2023 

Varma hälsningar 
Joel, Daniel, Azer, Håkan och Frida 
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