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PRAKTIKANTER

Bästa Sommaren har tagit emot sammanlagt 30 Ung i sommar praktikanter under 2021.

Praktikperioderna startades med en introduktionsvecka som bestod av utbildningar,

teambuilding och förberedelser. Utbildningarna handlade om

- Barnrätt

- Jämställdhet

- Demokrati

- Interreligiös dialog

- Fördomar

- Diskriminering

och leddes av handledare som sedan arbetade med praktikanterna perioden ut.

Att arbeta med praktikanterna som personal kommer med både fördelar och

utmaningar. Fördelarna var att de unga hade stor förståelse för och kunde relatera till

barnen som besökte Bästa Sommaren vilket motiverade dem att bemöta barnen med en

respekt som annars inte alltid är självklar. Utmaningarna var att det förväntades en stor

mognad av praktikanterna i svåra situationer men majoriteten kunde leva upp till detta.

Det har funnits fem handledare från TIF i projektetet Bästa Sommaren 2021 och tre extra

personal för varje dag från TiF.

BÄSTA SOMMARENS BESÖKARE

Totalt har Bästa Sommaren haft 1069 besökande barn i sommar ej medräknat föräldrar

eller andra föreningars ledare. Av dessa har 599 varit killar och 470 tjejer. I genomsnitt

har det kommit 27 barn per dag, i snitt fler per dag i början av sommaren och sedan har

antalet barn sjunkit i och med semesterresor.

UTMANINGAR PÅ BÄSTA SOMMAREN
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Bästa Sommaren som projekt och arbetsplats har många unika utmaningar kopplade till

sig. Barnen som är i behov av ett projekt som Bästa Sommaren och annars saknar en

meningsfull fritid saknar oftast också en trygg hemmiljö, stöd i skolan, trygga vuxna och

positiva förebilder. Barnen tar ut sin frustration på Bästa Sommaren gör sina behov

väldigt tydliga, men det ligger långt utanför Bästa Sommarens uppdrag och syfte.

Både barn som är äldre och yngre än målgruppen utgör problem på Bästa Sommaren. De

äldre barnen testar gränser och hamnar i konflikt med varandra, andra aktörer och

yngre barn vilket går ut över verksamheten. De yngsta barnen har inte en trygg miljö på

Bästa Sommaren och det går åt stora resurser till barnpassning vilket också ligger

utanför Bästa Sommarens syfte. Trots att detta kommunicerats till föräldrar fortsätter

samma problem uppstå.

COVID-19

Säkerheten och hygien har tagits på stort allvar under Bästa Sommaren. Restriktionerna

2021 var mer överkomliga än 2020 men påverkade ändå arbetet. Att behöva undvika

kollektivtrafiken har drastiskt begränsat möjligheterna att åka på utflykter. Många andra

gratis sommarlovsaktiviteter var nerskalade vilket ökade trycket på Bästa Sommaren.

Däremot var de lättade reserestriktionerna en anledning till att det var i snitt färre

besökare 2021 än 2020.

UTFÖRDA AKTIVITETER

Under Bästa Sommaren har det arrangerats

● Fotbollsmatcher

● Fotbollsturneringar

● Basket

● Racketsporter

● Basket

● Kubb

● Målning

● Konstworkshops

● Utomhuslekar

● Utflykter (både inom Malmö och på strövområden runtom i Skåne)

● Ansiktsmålning och henna
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● Minifestival

● Dans och folkdans

● Kampsport

● Vattenkrig

● Odling

● Yoga

● Musiklek

● Femkamp

Av en mängd olika aktörer

● Malmö Konsthall

● Zigzag

● FC Rosengård

● Malmö Konstmuseum

● Malmö Moderna Museum

● Somaliska Freds.

● Wadajir

● Bygga Framtidsföreningen

● Malbas

● Malmö Kulturskola

● Botildenborg

● Förebyggande Fritid

● Skånes Dansteater

● Stiftelsen Skånska Landskap

● Idrott Utan Gränser

● Drömmarnas Hus

● Tillsammans i Förening

● Sommarscen

FRAMTIDA BÄSTA SOMMAREN

Barnen på Bästa Sommaren har större behov än bara en meningsfull fritid. De behov

som barnen har kan inte fyllas av frivilligorganisationer, utan det behövs lämpliga

myndigheter på plats som tillsammans med alla aktörer kan jobba gemensamt för att se

till att varje barn får en meningsfull fritid, trygg hemmiljö och stabil skolgång. Om

barnens behov inte går att tillgodose avstår TIF helst från att arbeta med Bästa

Sommaren.
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