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89%
USERS IN ASIA

Under sommaren år 2022 har det gått väldigt bra med att genomföra
aktiviteter under Bästa Sommaren. En stor andel barn har deltagit på
aktiviteterna och varit återkommande deltagare på aktiviteterna. Under
tillfällena har vi byggt nya och stärkt gamla relationer med barnen i
området. Flertal barn har uttryckt att de känner sig trygga på Bästa
Sommaren och att de uppskattar de olika aktörernas närvaro i området. 

Det har dock dykt upp önskemål om fler utflykter utanför Rosengård. Vi
har vid tillfällen när vi inte har haft egna utflykter, hänvisat till Rädda
Barnen och deras utflykter, men är också en utvecklingsmöjlighet som vi
tar med oss inför nästa års planering. 

Sommarpraktikanter

Tillsammans i Förening har under sommaren 2022 haft
sommarpraktikanter som har gjort praktik genom att genomföra
aktiviteter på Bästa Sommaren. Innan aktiviteterna fick alla praktikanter
utbildning av handledare från Tillsammans i Förening. Utbildningarna
behandlade följande områden: Bästa Sommaren: historik och beskrivning,
Läsambassadörer - hur man läser med barn,  barnrätt, jämställdhet och
normkritik, demokrati och organisering, fördomar och diskriminering,
ledarskap och HBTQ+. 



Praktikanterna har fått hålla i aktiviteter för barn och unga såsom basket,
fotboll, kreativt skapande, läsning och sällskapsspel. För många av de unga
var denna praktik deras första arbetsplats, vilket också innebär att
erfarenheter från Bästa Sommaren är deras första arbetslivserfarenheter.
Detta har gjort att flertalet praktikanter har haft behov av stöd och vägledning
i deras bemötande med barn och särskilt med barn som har större behov av
uppmärksamhet och hjälp. 

Totalt har 2 208 barn och unga besökt Bästa Sommaren. Av dessa har 1162
varit killar och 1046 varit tjejer. 

Utmaningar med Bästa Sommaren

Bästa Sommaren är sedan många år tillbaka ett väldigt uppskattat och
välbesökt arrangemang. Den mötesplats som uppstår under sommaren med
de många aktiviteter som pågår dagligen ger barn och unga i området en
möjlighet till en meningsfull fritid under sommaren när de saknar möjligheten
att åka på familjeutflykter eller resor.

Just på grund av att Bästa Sommaren är ett välbesökt arrangemang så
kommer det även med utmaningar. En utmaning har varit att vissa aktörer
inte har varit tillräckligt förberedda genom att planeringen inte slutförts eller
att material för aktiviteter har saknats. Koordineringsgruppen har löst detta
genom att bistå med hjälp med planering och material.
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I fortsättningen är det dock av betydande vikt att ha tydliga deadlines för
planering, material- och resurslista samt ansvarsutkrävning för att kunna
underlätta för varandra under sommaren när det är som mest att göra.
Vidare bör vi även se till att samordna planeringen bättre så att vi tar hänsyn
till barnens önskemål om aktiviteter samtidigt som vi ger dem varierande,
utvecklande, lekfulla och pedagogiska aktiviteter.

En utmaning under sommaren 2021 var att yngre barn, än den målgrupp som
vi har på Bästa Sommaren, deltog på aktiviteterna, vilket gjorde att vi ålades
ett större ansvar på oss där våra arbetsuppgifter inkluderade barnpassning,
något som inte faller inom ramarna för ledarnas arbetsuppgifter. Detta året
har det blivit mycket bättre. Vi har dock haft 2 barn som varit yngre än
målgruppen vilka också krävt barnpassning. Vi har löst svårigheterna genom
att ha kontakt med föräldrarna. Det har trots detta inte varit en hållbar
lösning då det har skett upprepade gånger under hela sommaren.
Kommande år behövs det tydligare riktlinjer för de som håller i aktiviteterna
och mer stöd i relation till hur de ska agera när en sådan situation uppstår.
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UTFÖRDA
AKTIVITETER

Fotboll
Basket
Målning
Badminton
Kampsport 
Hinderbana
Tennis
Sportturneringar (fotbollsturnering,
baskettävling) 
Ansiktsmålning 
Konstworkshops
Kortlek
Läsning
Pyssel med pärlplattor
Dans
Musiklek
Kreativt skapande
Brädspel
Uppsökande/ föräldrarverksamhet av
Yalla Trappan 
Fritidsbanken - lån av
aktivitetsmaterial
Bada i pool
Vattenkrig
Utflykter - Vattenlekplatsen 
Utflykter - Big Five Festival
Prova på aktiviteter Kulturskolan
(Cirkus, konst)
Nycirkus och teater (Sommarscen)
Utomhusbio (Sommarscen) 
Barnlekar
Grillning 
Picknick 
Rita på marken med gatukritor 

Malmö Konsthall
Malmö Konstmuseum
Zigzag Förening
FC Rosengård 
Bygga framtidsförening
Malbas
Malmö Kulturskola 
Somaliska Freds 
Skånes Dansteater 
Idrotten Utan Gränser
Drömmarnas Hus
Tillsammans i Förening 
Sommarscen 
Yalla Trappan 

SAMARBETS-
PARTNERS SOM
HAR GENOMFÖRT
AKTIVITETER
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SPONSORER
Svenska Kyrkan 
Mix Mat 
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