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Hej alla kollopersonal 
Kul att så många var med på kollokickoffen den 5 februari. Tydligt att vi ”vuxna” har behov av att få vara barn 
ibland. Det var fullt ös på skridskobanan i Kungsträdgården. Sedan på John Scotts så var det både högt och lågt när 
vi spelade bowling. Då menar jag inte poängen utan mer att vissa bowlingklot flög mer en rullade fram.  
 
På kontoret har precis Frida börjat jobba med förberedelserna inför sommaren. Kul att vi nu är hela 
föreståndargruppen samlad. Håkan är ute på sin andra roadtrip i Sverige för att sätta upp affischer och flyers på alla 
lärosäten.  
 
Rekrytering 
Vi har sedan flera månader tillbaka varit i full gång med vår rekrytering inför sommaren. Vi har träffat många 
intressanta och kompetenta personer och har redan hunnit anställa ett 20-tal personer. Men vi vill ju hitta ännu fler 
personer som kan komplettera och berika våra arbetsgrupper.  
Fundera gärna på vad du har för personer i din närhet som du tror skulle vara en bra kolloledare eller kollokock. Be 
dem då gå in på länken www.utepedagogik.se/jobb.  
 
Ansökningar till våra kollogårdar från Stockholms stads barn och ungdomar 
Den 16 februari öppnade ansökningen till kollo. Som tidigare år så har vi återigen många barn och ungdomar som 
söker till våra tre kollogårdar Udden, Akka och Djuprämmen. Hittills har det inkommit ca 4 500 ansökningar, vilket 
kommer resultera i att ca 8 500–9 000 ansökningar kommer ha kommit in när ansökningen stänger den 15 mars. Av 
dessa 8 500–9 000 brukar vi få ca 2 000–2 500 till våra tre kollogårdar. Dvs det betyder att vart fjärde till vart femte 
barn som söker kollo i Stockholms stad söker till våra tre kollogårdar, totalt finns det 32 kollogårdar att söka till. 
 
Anläggningen 
Uppe på kolloanläggningen i Värmland så jobbar Tommy, vår vaktmästare, på förfullt med att förbereda 
anläggningen inför sommaren. Alltifrån lite större renoveringar så som att renovera en av personaltoaletterna till 
att gå igenom alla rum där våningssängar ska lagas och rullgardiner, lampor, sänglådor, tapeter etc ska kontrolleras. 
Förutom detta så håller vi även på att byta ut alla Akkas boendetält till tält som är mer regnsäkra. Samt att de nya 
tälten kommer resultera i en bättre boendemiljö för deltagarna. 
 
Teamhelgen den 28 april till den 1 maj 
Nu är det ca 2 månader kvar till teamhelgen. Här kommer lite information så du kan förbereda dig i god tid. 
Resan upp till gården sker gemensamt med buss från Stockholm Central den 28 april och vi samlas 17:30 på 
Klarabergsviadukten. Den 1 maj kommer vi vara tillbaka vid Klarabergsviadukten i Stockholm senast klockan 21.00. 
Du som inte bor i Stockholm behöver inför detta planera din resa till Stockholm. Detta gör du genom att i god tid 
maila till joel@utepedagogik.se följande information:  

• Vart behöver jag åka ifrån?  

• Vilken tid kan jag tidigast åka? 

• Vart är min slutdestination när jag åker hem den 1 maj? 

• Har jag studentrabatt eller ej? 
Dessa uppgifter behöver vi för att kunna boka tåg eller flyg till dig. Ni som bor i närheten av Stockholm och kan åka 
pendeltåg eller tunnelbana behöver INTE maila oss. Ni löser era transporter själva. 
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Hjälp oss slå rekord i att sända in hälsdeklarationen och registerutdraget 
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 
 

 

Sammanfattning vad som händer och vad vi vill att du ska göra 

• Hjälp oss hitta bra personal till sommaren 

• Mail joel@utepedagogik.se om du behöver bokade resor inför teamhelgen den 28 april-1 maj 

• Sänd in din hälsodeklaration och registerutdrag om du inte tidigare gjort det 

Varma hälsningar 
Joel, Daniel, Azer, Håkan och Frida 
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