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Redovisning av Uppsala KFUK-KFUM:s fritidsverksamhet 2018 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  ta emot redovisningen av Uppsala KFUK-KFUM:s fritidsverksamhet 2018 
 
 
Sammanfattning 
Uppsala KFUK-KFUM (KFUM) redovisar årligen sin öppna fritidsverksamhet från 
föregående år till kulturnämnden. Då föreningen är en viktig aktör med stort finansiellt stöd 
från kulturnämnden väljer förvaltningen att återrapportera redovisningen för nämnden. 
Verksamheterna KFUM bedriver är Gottsunda fritidsgård och fritidsklubb, 
ungdomskulturhuset Leoparden och Alnäs friluftsgård. 
 
 
Ärendet 
KFUM har i uppdrag av kulturnämnden att driva fritidsgårdar, fritidsklubb och lägergård. 
Verksamheterna är Gottsunda fritidsgård och fritidsklubb, ungdomskulturhuset Leoparden 
och Alnäs friluftsgård. Nämnden har tecknat en överenskommelse med föreningen för åren 
2017 och 2018, samt en ny överenskommelse för 2019.  2018 var ersättningen 10 144 tkr, 
varav 1 317 tkr avsåg fritidsklubb i Gottsunda, 3 570 tkr fritidsgård i Gottsunda, 2 417 tkr 
Ungdomskulturhuset Leoparden och 2 840 tkr Alnäs friluftsgård.  
 
Leoparden 
Verksamheten bedrivs på Svartbäcksgatan där KFUM har haft 
fritidsgård/ungdomsverksamhet i drygt 50 år. 2007 startade man upp ungdomskulturhuset 
Vox publicum som 2017 blev Leoparden i nya lokaler på Svartbäcksgatan 20. Leoparden har 
haft ett lyckat år med fullt hus i stort sett varje kväll. En normal kväll är det numera närmare 
100 besökare (tidigare 30-70 besökare)  och några gånger har man även fått stoppa besökare i 
dörren. Öppettiderna är måndag – fredag kl 15-20. Under 2018 har verksamheten haft 1032 
medlemmar (332 medlemmar 2016, 445 medlemmar 2015) varav 69 procent var flickor och 
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31 procent pojkar. Antalet besökare 2018 var 14 300 (10 080 besökare 2016, 11 660 besökare 
2015), varav 8700 definierade sig som hon, 4 500 som han och 1100 som annat. 
Medlemssiffrorna visar att andelen pojkar har ökat jämfört med tidigare år även om andelen 
flickor fortsätter att dominera. HBTQ ungdomar är en besökargrupp som tydligt uttrycker att 
de känner sig trygga på Leoparden. 
 
Man har haft öppet 25 timmar vecka jämfört med avtalet som stipulerar 20 timmar vecka och 
vid vernissage eller workshop undre helger blir öppettimmarna ännu fler. Antalet årsarbetare 
har varit tre, varav de flesta är timanställda. 
 
I den nya verksamhetslokalen har man valt att fokusera på bildkonsten, där ateljén och 
galleriet står i fokus men där det även arrangeras workshops, spelningar, föreläsningar, 
poesiaftnar av och för unga. Leoparden har haft 30 större publika arrangemang 2018 varav de 
flesta har varit arrangerade av ungdomarna själva. 
       
 
KFUM Gottsunda fritidsgård 
Gottsunda fritidsgård hade 183 medlemmar 2018 (242 medlemmar 2017) varav 38 % flickor 
och 66 % pojkar. Att teckna medlemskap är dock frivilligt och antalet medlemmar kan 
därmed skilja sig år från år utan att egentligen påverka besöksantalet. Antalet besökare i den 
öppna caféverksamheten 2018 var 15 648 personer, varav 29 % flickor. Verksamheten har 
2018 haft öppet alla dagar i veckan utom tisdagar då tiden används för planering, 
gruppverksamhet mm. 45 % av öppettiden är förlagd till fredag – söndag och fritidsgården har 
öppet alla röda dagar och aftnar förutom nyårsafton och nyårsdagen. 
 
2018 var liksom de senaste åren ett turbulent år i området kring Bandstolsvägen, där 
fritidsgården ligger. Fritidsgården har säkrat upp med personal i jourberedskap som snabbt 
kan komma till fritidsgården om det behövs. Gården har därmed fortsatt varit en trygg plats 
dit ungdomarna kunde komma och vila ut och samtala om det som händer runt i kring dem. 
 
Totalt har 68 evenemang genomförts 2018 varav 20 som ungdomarna själva har planerat och 
genomfört. 
 
KFUM Gottsunda fritidsklubb 
Fritidsklubben bedrivs i samma lokaler och med samma personal (delvis) som fritidgården. 
Antalet unika medlemmar/inskrivna var under 2018 109 barn (132 barn 2017). Av alla 
inskrivna under året var 39 % flickor. 
 
Fritidsklubben har tre årsarbetare och har bemannats med 4-5 fritidsledare per pass varav en 
med lärarkompetens. Många av barnen är oftabesökare och är där varje dag, och en hög andel 
av barnen har speciella behov och flera av dem har assistenter i skolan. För många barn är 
klubben ett andra hem och många tillbringar hela eftermiddagen på klubben.   
 
Fritidsklubben har bedrivit många olika aktiviteter inom områdena inflytande/demokrati, 
idrott/friluftsliv, hälsa, pyssel/hobby, kultur och skolrelaterad verksamhet.  
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KFUM Alnäs friluftsgård 2018 
Uppdraget består i: 

 Ordinarie daglägerverksamhet - för barn och ungdomar i åldern 7-15 år, fördelad på 
15 olika temaläger under nio sommarlovsveckor. 

 Dagläger för barn och ungdomar som bor i socialt utsatta stadsdelar, under fyra 
sommarlovsveckor 

 Integrerad verksamhet för barn och ungdomar med psykosociala funktionshinder 
under hela sommarlovsperioden. Tre barn per vecka under alla 9 sommarlovsveckor.  

 
I egen regi har KFUM dessutom erbjudit: 

 Findusläger - daglägerläger för barn med fysiska funktionshinder. 
 Vattenskoj - veckoläger för barn med olika funktionshinder. 
 

KFUM Alnäs har 2018 genomfört totalt 2525 deltagarveckor (2307 deltagarveckor 2015) 
under 9 sommarlovsveckor (2000 deltagare i uppdraget). Deltagarna har varit fördelade på 
1301 flickor och 1435 pojkar. Volymen kan jämföras med 2011 då utfallet blev 1 939 
deltagare fördelat på 971 flickor och 968 pojkar. Antalet anställda ledare 2018 har varit 116 
ledare och 13 sommarjobbare genom kommunens sommarförmedling. 
 
Deltagarna betalar en avgift om 950 kr – 1 350 kronor för en daglägervecka vilket inkluderar 
aktivitet, lagad lunch, busstransport och försäkring. Barnen har kunnat välja mellan 15 olika 
aktiviteter och verksamheten har pågått mellan kl.10.00–15.30. Med hjälp av bidrag från 
stiftelser och fonder har KFUM Alnäs kunnat erbjuda behövande barn en kostnadsfri 
lägervecka. Då föreningen har aviserat att det har blivit allt svårare att få medel från stiftelser 
har kulturnämnden sedan 2016 gått in med ett extra stöd om 300 tkr för att möjliggöra att barn 
ska kunna delta utan kostnad. Under sommaren 2018 möjliggjorde det att 12 % av plasterna 
kunde erbjudas som friplatser. För att hitta målgruppen har föreningen samarbetat med skolor, 
socialförvaltningens råd och stöd och familjeenheter, fritidsklubbar m fl.  
 
En framgångsfaktor för att alla barn ska kunna ta sig till daglägret är bussarna som KFUM 
abonnerar. Busskostnaderna har dock ökat rejält senaste åren och tar allt större del av den 
totala budgeten. 2018 var busskostnaden 730 000 kr mot 660 000 kr 2015. 
 
2018 har platser till barn från ekonomiskt svagare stadsdelar nyttjats enligt följande: 
Gottsunda 113 platser 
Nyby/Gamla Uppsala och Gränby 46 platser 
Sävja 41 platser 
Stenhagen 37 platser 
 
Enligt uppdraget ska barn med funktionsnedsättning erbjudas daglägerverksamhet under hela 
sommarlovet. Rekryteringen av barn med neuropsykiatriska funktionshinder görs  
i samverkan med föräldraföreningen Attention. Verksamheten genomförs med 
assistentförstärkning integrerat i ordinarie daglägerverksamhet och har ett inkluderande 
arbetssätt. En etablerad samverkansmodell och nätverk finns mellan de olika 
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samverkansparterna, vilket bidrar till resurssamordning och helhetssyn på behovet av insatser. 
Under 2018 deltog sammanlagt 27 barn. 
 
Utvärdering 
På Lepoarden är det viktigt att kunna erbjuda ett tryggt rum där individen är i fokus och där 
man kan vara den man är. Kulturförvaltningen ser att det är något verksamheten har lyckats 
med, där man i besöksstatistiken ser att många definierar sig som hen och bevisligen känner 
sig trygga med att göra det. Besöksantal, och medlemsantal har även ökat markant 2018. 
Verksamheten är lyhörd mot ungdomarnas önskemål och erbjuder samtidigt en plats där de 
får känna sig vuxna och kompetenta. Ungdomarna genomför själva många av evenemangen, 
men det finns också en lyhördhet för att besökare vill ha en lugn och trygg plats att vara på 
utan att det händer så mycket. Leoparden når en majoritet flickor men har samtidigt sett en 
ökande trend pojkar och senaste åren har man fått en bredare besöksgrupp. 
 
Trots ett oroligt år på Bandstolsvägen har fritidsgården fortsatt haft många besökare. Tack var 
god bemanning och ett gott stöd till personalen har verksamheten kunnat vara öppen som 
vanligt. Hög bemanning har även tryggat verksamheten på Gottsunda fritidsklubb. KFUM 
svarar själva att det beror på att det finns en stabilitet och kontinuitet i personalgruppen. 
Personalen jobbar effektivt med att skapa relationer. Större delen av personalgruppen har 
funnits på plats sedan klubben startade upp en gång i tiden. Barnens äldre syskon och 
släktingar har tidigare varit klubb-barn och personalen har relation sedan länge till familjerna 
och släktingar”. Med många olika aktiviteter och stabil och stor personalsstyrka, spelar 
verksamheten en viktig roll i det främjande och förebyggande arbetet med barn och unga. 
 
Det finns en bredd och mångfald i valbart intresse/temaläger på daglägrena på Alnäs som kan 
svara mot olika intressen och behov. Verksamheten har en mycket jämn könsfördelning.  
Daglägerverksamhet avlastar skolbarnsomsorgen och ger barn möjlighet till rekreation, 
miljöombyte och nya upplevelser, vilket är av betydelse i det förebyggande och främjande 
barn- och ungdomsarbetet. Det finns integrerad verksamhet för unga med 
funktionsnedsättning med ett inkluderande arbetssätt.  
 
KFUM har en stabil samverkan med skola, socialtjänst och fritidsklubbar och med ideella 
organisationer. Ungdomar erbjuds sommarjobb vilket ger arbetslivserfarenhet och 
ledarutbildning. 
 
KFUM är en viktig aktör då det gäller främjande och förbyggande fritidsverksamhet för barn 
och unga 6-25 år. Nuvarande avtal reglerar 2019 och inför 2020 har förvaltningen i uppdrag 
att se över möjligheten att teckna ett Idéburet offentligt partnerskap med KFUM. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Verksamheten var finansierad i kulturnämndens budget 2018. 
 
 
Kulturkulturförvaltningen 
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Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
Bilaga:  Kvalitetsredovisning av verksamhetsåret 2018  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Kulturnämnden 

 

Redovisning från Uppsala KFUK-KFUM 
Verksamhetsåret 2018 

  



Leoparden 
 

Medlemsstatistik 
 

Medlemmar Leoparden 2018 

 
Ålder K M Totalt 

15 10 3 13 
16 32 17 49 
17 40 31 71 
18 52 24 76 
19 72 51 123 
20 64 25 89 
21 119 30 149 
22 100 36 136 
23 75 31 106 
24 67 28 95 
25 41 13 54 
26 14 12 26 

Äldre än 26 26 19 45 
 713 320 1 032 

 

  
Flickor 712 st – 69 % 
Pojkar 320 st – 31 %  
Med utländsk bakgrund 80 st – 8 % 

 

Uppskattat antal besökare (totalt) i den öppna verksamheten under 2018 
Antal pojkar: 4 500 

Antal flickor: 8 700 

Antal annat: 1 100 

_______________________ 

Totalt: ca 14 300 personer 

 

Statistik ungdomsverksamhet 
 

Antal besök uppdelat i hon, han och hen 
Vår verksamhet har haft ett makalöst lyckosamt år med fullt hus i stort sett varje afton. Vår 
uppfattning om vad som är en lugn kväll har förskjutits. Vi tycker att det är en lugn afton om vi 
haft under 100 besökare under kvällen. 
 
Medlemsrekord 
Vi stängde året med ett medlemsantal som kommer att gå till historien! 1 032 medlemmar 
kommer vara svårslaget. Vi tycker det känns extra bra då vår policy är att inte ens fråga våra 
besökare om de vill bli medlemmar. Vi vill att besökaren själv skall efterfråga att få bli medlem. 
På så vis blir nyckeltalen värdefulla för våra egna analyser. De blir mätbara på riktigt. Vi ser det 
som ett kvitto på att vi är relevanta och att vi upplevs välkomnande. Något vi vill fortsätta att 



vara. Glädjande med Leoparden är att vi tycker oss kunna se att vi når ännu fler grupper.  
Medlemssiffrorna visar även att andelen pojkar har ökat ytterligare. Även om andelen flickor 
fortsätter att dominera. HBTQ ungdomar är en besökargrupp som tydligt uttrycker att de känner 
sig väldigt välkomna hos oss vilket vi är mycket glada åt. 
 

Antal öppethållande timmar totalt per år 

Antal öppet timmar totalt 2018 har varit ca 1100 timmar. 

Vi skall enligt avtal hålla öppet 20 h/ vecka, men behovet av utökade öppettider är stort, 

framförallt har tidigarelagd öppning efterfrågats.  Vi har därför valt att fortsätta utöka våra 

öppettider med 5 extra timmar per vecka. Till 25 h/ vecka. Utöver denna ökning tillkommer ofta 

lördagsöppet vid vernissage samt workshoptillfällen. Vissa veckor håller vi således öppet 28-

30h/ vecka istället för enligt avtalet 20h/vecka. 

Antal verksamhetsveckor 
Vårt öppethållande är 42 veckor per år 

Antal årsarbetare 
Vi har haft motsvarande 3 årsarbetare. Vi har haft sex timanställda fritidsledare under året 

utöver den 100 % anställde enhetschefen.  Vi har även anställt en ungdomsledare på 75%. Som 

regel är vi ca 3 medarbetare per kväll men vid större kulturevent utökar vi arbetsstyrkan efter 

behov. 

Antal brukare per årsarbetare 

Antal brukare/årsarbetare 2018 – 4766 stycken. 

Att jämföra med 2017 då motsvarande siffra var 2952 stycken. 

Total kostnad per brukare 
Vi hamnar på en kostnad av 169 kr per brukare.  

Verksamhetsbidrag 2018 – 2 417 tkr delat på antal brukare. 

Vi önskar erbjuda verksamhet som upplevs trygg, inspirerande och stärkande på såväl individ- 

som gruppnivå. Kultur och demokratievent främjar förståelse för andras bevekelsegrunder, 

stärker självkänslan och ger verktyg ute i en alltmer bildbetonad värld som innefattar komplexa 

tolkningsmöjligheter. Vi har därför valt att fokusera på bildkonsten i vår nya verksamhet 

Leoparden, där ateljén och galleriet står i fokus.  

Vi vill fortsätta erbjuda ett rum där individen är i fokus. Där härkomst, socioekonomisk 

bakgrund, religion, identitet eller läggning inte upplevs som en begränsning.  

Antal arrangemang totalt 
30 större publika event i form av workshops, spelningar, föreläsningar, poesiaftnar, 

konstutställningar och liknande. 

Vi har under året kunnat erbjuda våra besökare ett digert utbud av event. Vi räknar här enbart 

in större, mer publika event enligt definitionen nedan.  

Definition av arrangemang 
Vår definition är ett event som krävt omsorgsfull planering över tid, riktar sig till en bred publik 

där drogfrihet och fri entré är en självklarhet och som marknadsförts på ett genomtänkt vis. Alla 

ska kunna delta oavsett förkunskaper och bakgrund. 

 



Varav antal ungdomsdrivna arrangemang 
18 större publika event i form av workshops, spelningar, poesiaftnar, konstutställningar och 

liknande. 

Även här räknar vi enbart in de större publika eventen. Mindre, mer spontant uppkomna event, 

har vi valt att inte räkna med.  

 

Reflektioner inför kommande år 

Vi har även detta år fått tydliga indikationer på att våra besökare längtar efter fler ”vanliga 

aftnar”. De upplever sig stressade, har mycket i skolan och hinner enligt egna beskrivningar inte 

med att engagera sig så mycket som de skulle vilja.  Vår ambitionsnivå har alltid varit att erbjuda 

massor av högkvalitativa evenemang, men vi tar självfallet dessa reflektioner på största allvar 

och minskar därför antalet event under kommande verksamhetsår tills vi når en nivå som 

besökarna finner rimlig. Vi hoppas att vi på Leoparden, där vi kunnat förlägga många event i ett 

angränsande rum, skall lyckas balansera på ett gott vis. 

Samverkanspartners 

Vi har haft ett gott samarbete med flertalet aktörer även detta år och ser fram mot kommande 

års kreativa event. Vi har till vår stora glädje fått tillfälle till att samverka med följande aktörer 

under 2017. 

• Sensus 

• Genusföreningen 

• Autonoma studenter 

• Teater Prego 

• Wiks folkhögskola 

• Uppsala trans/tjejjour 

• FemSam 

• Trampolin 

• Uppsala feministkör 

• Feministföreningar på Skrapan, Katedralskolan samt Rosendal 

• Uppsala English Bookshop 

  



Gottsunda fritidsgård 

Medlemsstatistik 
 

Medlemmar Gottsunda fritidsgård 2018 

 
Ålder K M Totalt 

13 19 16 35 
14 19 23 42 
15 13 22 35 
16 14 30 44 
17 12 11 23 
18 5 11 16 

 70 113 183 
 

  
Flickor 70 st – 38 % 
Pojkar 113 st – 62 %  
Med utländsk bakgrund 181 st – 99 % 

 

Statistik ungdomsverksamhet 

Antal besök totalt per år i den öppna caféverksamheten  
Antal pojkar: 11 088 

Antal flickor: 4 560 

_______________________ 

Totalt: ca 15 648 personer 

 

Antal öppet timmar per år  
Antal öppet timmar totalt 2018 – 1 344 timmar/år.  

Vi har haft öppet drygt 28 timmar per vecka (tisdagar är den dag som är reserverad för 

gruppverksamhet) ledarträffar, samtal med ledare och föräldrar) x 48 veckor.  

Öppethållande helg  

45 % av öppettiden är förlagd till fredag - söndag.  

Antal verksamhetsveckor  
Öppethållande 2018 - 48 veckor.  

Vi har haft öppet alla röda dagar och aftnar förutom nyårsafton och nyårsdagen.  

Antal årsarbetare  
Antal årsarbetare 2018 – 7 stycken  

Antal brukare per årsarbetare  
Antal brukare/årsarbetare 2018 – 15 648 st brukare/7 stycken ger 2235 st brukare per 

årsarbetare.  

Även 2018 var ett mycket turbulent år på Bandstolsvägen och situationen liknade den som var 

under 2017. Året innehöll tyvärr både skjutningar och andra oroligheter där gården blev en 



trygg plats att samlas på för ungdomarna. Trots att det såg ut så på utsidan så kunde vi fortsätta 

med att erbjuda en stabil träffpunkt för 13–18-åringar i området. Vi fortsatte att arbeta mycket 

personaltätt när situationen krävde det för att känna oss säkra på att kunna bibehålla 

tryggheten. Vi har haft personal i jourberedskap som snabbt kan komma till fritidsgården när 

det behövts. Alla som arbetar på gården bor i området.  

Total kostnad per brukar  
Kommunalt bidrag för verksamhetsåret, 3 570 tkr delat med 15 648 brukare = 228 kr/ brukare.  

Antal arrangemang totalt  
68 stycken blandade event arrangerade vi under året i form av fotbollsträning, yoga, dans, 

massage, bokcirkel, fester, resor, utflykter, workshops, paddelhajker, tävlingar, konstprojekt, 

hälsa, matlagning, bakgrupper, påsk och julfirande, ramadan, uppträdande, spelkvällar, 

övernattning, ungdomsfestival, filminspelning, hiphopkurs, läxhjälp, samarbetsprojekt med olika 

föreningar m.m.  

Varav antal ungdomsdrivna arrangemang  
Ungdomarna har planerat och genomfört 20 arrangemang såsom olika turneringar, tävlingar, 

större fest, övernattning, utflykter, bio och filmkvällar, bakning, matlagning, smink, screentryck, 

4-kamp, 5-kamp, spelkvällar m.m.  

Särskilda noteringar 
Året som har gått har varit fortsatt turbulent på Bandstolsvägen. Läget lugnade ner sig under 

senare delen av hösten när en verksamhet nära oss fick stänga ner. Kameror har satts upp i 

området i slutet av året och möjligtvis har även detta bidragit till att läget blivet mindre akut i 

slutet av året.  

Vi har även under året fokuserat på en trygg arbetsplats för personalen genom att t.ex. åkt i väg 

ett par dagar och fördjupat oss i samtal och diskussioner rörande vår verksamhet. Vi har arbetat 

vidare i ett särskilt utsatt område och att stå enade och trygga är a och o för oss och våra 

besökare. Vi har fortsatt med täta personalmöten och även haft möte och samtal med många 

föräldrar under året. Vi har investerat i lokalen genom att beställa ett fönsterkrosslarm eftersom 

vi under den mer turbulenta perioden under året fick många fönster krossade.  

Vi har avtal med Anticimex för kontinuerlig kontroll och uppdatering av Internkontrollen samt 

årliga utbildningar för personalen gällande brand och ABC/hjärtlugnräddning/hjärtstartare.  

Reflektioner inför kommande år 
Vi fortsätter med att erbjuda även externa aktiviteter för att nå så många olika grupper som 

möjligt inom åldern 13–18 år.  

Samarbetspartners  
Vi har haft ett fint samarbete med flera aktörer under året i Gottsunda och ser fram emot att 

fortsätta med detta även under detta år  

• Skolor i området  

• Socialtjänsten  

• Polisen  

• Studiefrämjandet  

• Kulturpunkten  

• Biblioteket  

• Olika föreningar i Valsätra/Gottsunda  

• Övriga sektioner inom KFUM Uppsala 



Gottsunda fritidsklubb 

 

Statistik 
 

Inskrivna barn Gottsunda fritidsklubb 2018 

 
Ålder K M Totalt 

10 8 16 24 
11 22 22 44 
12 12 29 41 

 42 67 109 
 

Flickor 42 st – 39 % 
Pojkar 67 st – 61 %  
Med utländsk bakgrund 96 st – 88 % 

 

Antal besök totalt per år på fritidsklubben  
Antal besök fritidsklubb totalt 52 veckor – 13 630 besök  

Snitt 53 barn/dag x 5 dagar x 47 veckor = 12 455 brukare/år  

Alnäs dagläger: 47 barn x 5 dagar/vecka x 5 veckor =1 175 brukare  

 

Antal öppethållande timmar totalt per år  
4,5 tim./dag x 5 dagar/vecka x 52 veckor = ca 1 170 timmar  

Antal verksamhetsveckor under året.  
Fritidsklubben har haft öppet 52 veckor.  

47 veckor på fritidsklubben 

5 veckor på Alnäs dagläger.  

 

Antal årsarbetare  
4–5 fritidsledare + enhetschef/dag x 4,5 tim./dag = 3 årsarbetare  

4–5 fritidsledare, varav en med lärarkompetens (svenskalärare), som även har arbetat på 

fritidsgården på kvällarna. Med anledning av den turbulenta situationen i området under året 

och så har KFUM även flyttat personalresurser från andra verksamheter under vissa perioder 

för att trygga barn och personal.  

Många inskrivna barn 2018 har haft särskilda behov och flera har assistenter i skolan. 

Arbetssituationen har varit tuff och mycket tid har gått åt till konfliktlösning, föräldrakontakt 

och medling mellan barnen. Fritidsklubbens personal har samarbetat med skolan intensivt vissa 

perioder och varit med och löst svåra situationer tillsammans med skolans kuratorer.  

Antal barn per årsarbetare  
13 630 besök under 2018 delat på 3 årsarbetare = 4 543 barn per årsarbetare  

Total kostnad per brukare barn  
Bidraget 2018 – 1 317 tkr delat med 13 630 besök/år ger en kostnad på 97 kr/besök.  



Barnen har deltagit frekvent, för många är klubben ett andra hem och många tillbringar hela 

eftermiddagen på klubben.  

Antal aktiviteter vid fritidsklubb per månad fördelade på kategorierna  
o Inflytande/demokrati  

Vårt mål är att skapa en trygg miljö så att barnen vågar uttrycka sin åsikt och påverka 

verksamhetsutbudet. Vi försöker lyssna på alla barn eftersom det inte passar alla att prata på 

samlingar. Ibland gör vi en mycket enkel enkät som barnen får fylla i anonymt om de vill. Vi 

beaktar deras förslag och åsikter så långt det är möjligt. Det finns en planering för 

terminen/månaden/veckan som självklart ändras beroende på barnens behov och önskemål. 

Trots en tuff miljö så har det varit ett givande program som genomförts – ibland i små grupper 

för att ge barnen en trygghet och lugn plats. Vi försöker utifrån ekonomiska förutsättningar 

uppfylla deras behov och skapa nya intressen.  

o Idrott/friluftsliv – minst 12 gånger per månad  

Tre gånger per vecka spelar vi fotboll med barnen i sporthallen och boule/bollhallen. Vid fint 

väder spelar vi även ute så fort tillfälle ges. Barnen är också mycket i vårt dans rum och rör på 

sig. De tycker om att dansa, sätta ihop egen koreografi och har ibland uppvisning. Vi spelar 

mycket pingis, biljard och leker mycket t.ex. stafettlekar m.m. i våra stora rörelserum. Våra barn 

är glada över våra stora rörelserum på fritidsklubben där vi verkligen kan gå loss och spela 

innebandy, fotboll och leka storlekar som kräver utrymme.  

Helst är vi utomhus och leker springlekar när vädret tillåter. Vi har haft flera prova-på dagar 

med t.ex. massage, yoga och dans. När det är vinterväder brukar vi och åka pulka och skridskor.  

Under loven tar vi ofta med barnen till badhuset för att leka och simma. Vi brukar också gå till 

Gipen för att spela brännboll, ha vattenlekar och vara ute i naturen.  

o Hälsa – minst 4 gånger per månad  

Under året har vi fortsatt att erbjuda tjejtimma eftersom tjejerna har önskat det. Där har vi 

kunnat diskutera och prata om hur man är en bra kompis, attityder, rädslor, mobbing, kroppen 

och mycket annat. Ibland har vi tittat på film med olika teman och vi har provat avslappning och 

massage m.m. Vi har arbetat på samma vis när det gäller pojkarna. Dessa timmar i veckan har 

varit mycket uppskattat av våra barn på klubben. Vi har serverat ett gott och nyttigt mellanmål 

varje dag. På loven lagar vi ibland maten tillsammans med barnen. Vi håller nere på socker och 

erbjuder nyttiga alternativ i största möjliga mån. På fredagsfika bjuds det på det som barnen 

bakat själva under veckan. Vi serverar alltid mycket frukt och grönt till mellanmålet.  

Vi har gjort en överenskommelse med barnen och deras föräldrar att barnen inte ska använda 

sina mobiler under tiden de är på klubben. Ofta skapar mobilanvändandet mycket konflikter och 

barnen hamnar i osämja och får svårt att bara vara och må bra. Ibland åker vi ut till Alnäs och 

nyttjar aktivitetsutbudet där genom att grilla, fiska, bada, backstapla och prova på klätterväggen 

t.ex.  

o Pyssel/hobby 

I vårt kreativa skaparrum finns det alltid material som barnen kan använda helt fritt. Det finns 

fri tillgång till pärlor, paljetter, lim, färgpennor, kritor och akrylfärg m.m.  

Ett förberett/riktat förslag finns ibland att tillgå och möjligheterna är oändliga. Vi kan t.ex. 

erbjuda att tillverka egna små gosedjur, screentryck, färglägga mandalas, rita, smyckesverkstad, 



tryck, sy, måla, teckna, renovera möbler sy/virka/sticka, olika knyttekniker i vänskapsband, 

loomband mm.  

o Kultur – minst 4 gånger per månad  

Vi använder oss av bibliotekets material i form av filmvisning, högläsning, ljudböcker, 

storytelling och böcker. Vi har också gått på bio ett par gånger under året.  

o Skolrelaterad verksamhet – Varje dag!  

Gottsunda fritidsklubb erbjuder läxläsning för barnen varje dag under skolveckorna. En aktivitet 

som blivit oerhört populär och uppskattas av både barn och föräldrar. Klubben har ett gott 

samarbete med barnens skolor.   



KFUM Alnäs  

Solen strålade över Alnäs under sommarlovets nio veckor och alla läger genomfördes med 

bad, utflykter, hajker, långseglingar m.m.  

Det är viktigt för KFUM Uppsala att erbjuda en mötesplats där alla är välkomna oavsett 

bakgrund och förutsättningar.  Vi finns, vi behövs och vi gör skillnad. 

Trygghet och säkerhet har funnits i fokus och vi kan ödmjukt summera ett sommarlov och 

verksamhetsår utan olyckor eller tillbud.  

Verksamheter i enlighet med uppdraget från Kulturnämnden 

o Ordinarie daglägerverksamhet – För barn och ungdomar i åldern 7–15 år, fördelad på 

15 olika temaläger. Verksamheten har bedrivits samtliga nio sommarlovsveckor. 

Mål: 2000 deltagare 

Utfall: 2 525 deltagare 

 

o Integrerad verksamhet för barn och ungdomar med psykosociala 

funktionsvariationer – Under sommarlovsperioden. Tre barn per vecka under nio 

veckor. 

Mål: 27 deltagare 

Utfall: 27 deltagare 

 

o Dagläger för barn och ungdomar som bor i socialt utsatta stadsdelar - Under 4 

veckor sommarlovsveckor 

Mål 200 platser (50 platser/vecka)  

Utfall: 237 

Verksamhet i egen regi under sommaren 

o Findusläger – läger för barn med funktionsvariationer. Vi planerade att ta emot 30 barn 

och ungdomar med olika typer av funktionsvariationer under tre helger och utfallet blev 
39 barn. Deltagarna på dessa läger har haft svårare diagnoser och har inte kunnat 

integreras i den ordinarie verksamheten. Åldersspannet har varit mellan 10–19 år och 

majoriteten har varit pojkar. 
 

o Vattenskoj – veckoläger under sommarlovet för barn med olika funktionsvariationer. 

Ett läger med fokus på vattenrelaterade aktiviteter, t ex segling, paddling och fiske. 

Lägret erbjuds till barn och ungdomar i åldern 10–18 år, boende i Uppsala kommun med 

omnejd. Lägret är ett upplevelseläger i friluftsmiljö. ”Vattenskoj” har pågått måndag – 

fredag kl. 10.00-15.00 under en vecka och integrerats i KFUM Alnäs ordinarie 

verksamhet. 

Ordinarie daglägerverksamhet 
KFUM Alnäs har 2018 totalt genomfört 2 525 deltagarveckor under nio sommarlovsveckor.  

Avgiften för en deltagarvecka har varit 950 kr – 1 350 kr och inkluderat: aktivitet, lagad lunch, 

busstransport och försäkring. Barnen har kunnat välja mellan 15 olika temaläger och lägret har 

pågått måndag – fredag kl. 10.00-15.30. Samtliga läger har haft en grovplanering för veckan med 

flexibilitet avseende lägrets program. Innehållet har styrts utifrån barnens delaktighet och 



behov.  Varje läger har ett ledarteam med en ansvarig ledare som tillsammans med övriga ledare 

i gruppen arbetat aktivt gruppens funktion gällande delaktighet och trygghet. 

Alnäs abonnerade bussar har varit fullsatta hela sommaren och under sex veckor har det varit 7 

bussar/dag för att transporten skall vara så säker som möjligt. Det finns ledare med från Alnäs 

på varje buss för att barnen skall känna sig trygga. De abonnerade bussarna är en 

framgångsfaktor och oerhört viktiga för att vi skall nå rätt målgrupp. Busskostnaderna är en stor 

kostnad för verksamheten och har detta år uppgått till 730 000 kr. 

Personal 
Totalt anställda ledare sommaren 2018:  131 stycken 

 
Rekryteringen av ledare genomfördes under perioden december – januari. Drygt 400 stycken 

sökte sommarjobb på Alnäs och totalt anställdes 131 ledare, varav 12 stycken var praktikanter 

från kommunens sommarförmedling. Det är viktigt att fylla på med nya och yngre ledare för att 

få en bredd i ledargruppen. Det är också viktigt att ledargruppen speglar den målgrupp vi 

arbetar med när det gäller både kön och nationalitet. Det stora antalet sökande gör att 

föreningen har möjlighet att arbeta med en motiverad och engagerad ledarstab varje sommar. 

KFUM Uppsala har kollektivavtal och följer de regler som gäller. 

Utbildning och ledarsamlingar 
Säsongen startade med en ledarutbildningshelg i slutet av maj med målsättning att alla ledare 
ska få en gemensam bas och syn på metoder och arbetssätt. De ledare som arbetade första 
gången på Alnäs genomgick också KFUM:s grundläggande ledarutbildning (George och 
Williams). 
 
Stort fokus lades på genomgång av säkerheten vid daglägrets olika aktiviteter och sjöräddningen 

var på plats en förmiddag för att utbilda ledarna i säkerhet på vattnet. Samtliga ledare som 

arbetade på temaläger som kräver särskilda kunskaper hade utbildning från respektive 

specialförbund, tex Svenska Seglarförbundet och Svenska Gymnastikförbundet. Ledarna 

utbildades dessutom i första hjälpen/ABC. 

En gedigen genomgång av Alnäs kommunala uppdrag och föreningens handlingsplaner fanns på 

schemat. Alnäs värdegrund med ledorden bemötande, trygghet och delaktighet diskuterades 

flitigt. Det fanns naturligtvis utrymme för samvaro och tid att lära känna anläggningen och 

varandra genom lekar, värderingsövningar, teambuilding och samtal. 

Under sommarens dagläger så inledde och avslutade lägercheferna dagen med gemensam 

samling för ledarna där gårdagens och dagens händelser följdes upp och nästkommande dag 

planerades. De ansvariga ledarna hade dessutom möte varje vecka och lägercheferna 

genomförde uppföljningssamtal med alla ledare/praktikanter. 

Gratisplatser 
Med hjälp av bidrag från stiftelser och fonder kan Alnäs erbjuda behövande barn en gratisvecka. 
Majoriteten av de som söker en gratisplats är ensamstående föräldrar med flera barn och svag 
ekonomi. Fördelningen av gratisplatser sker efter särskild överenskommelse mellan målsman 
och tjänstemän inom KFUM Uppsala. Målet har varit att 10 % av platserna ska reserveras för 
barn med svaga ekonomiska hemförhållanden och sommaren 2018 var andelen friplatser drygt 
12 %. 

 



Verksamhet för barn med funktionsvariation 
KFUM Alnäs har som jobbar med att integrera barn med olika funktionsvariationer i den 

ordinarie daglägerverksamheten. I målgruppen 10–12 år deltog sammantaget 27 inskrivna barn 

under sommaren. 

Rekryteringsprocessen har fungerat bra och i nära samarbete med intresseföreningen Attention, 

särskolor och övriga handikapporganisationer. 

Personliga assistenter till varje barn har anställts som följer barnet under dagen på Alnäs, vid 

behov har assistenten även hämtat och lämnat barnet i hemmet. Assistenterna har haft kontakt 

med familjen före lägerstart och träffat barnet i dess hemmiljö eller på Alnäs, detta för att skapa 

en så trygg introduktion som möjligt. I stort sett alla barn har deltagit i den ordinarie 

verksamheten utan problem. 

Verksamhet för barn från prioriterade stadsdelar 
Detta projekt är en stor utmaning varje år. Många barn har speciella behov och vi har fått 

optimera ledartätheten och i flera fall anställt assistenter på de barn som fungerat sämst i grupp. 

Vi har under denna period tagit extra stor hänsyn till sammansättningen av ledarna avseende 

språkkunskaper för att möta deltagarnas behov. Med hög ledartäthet och små barngrupper har 
vi till stor del lyckats integrera de flesta barn i den ordinarie verksamheten. Samarbetet med 

skola och familjeenheter i de berörda stadsdelarna har fungerat bra. Det är alltid svårt att 

förutspå behovet i förväg utan det gäller att ha ett nära samarbete och en stor flexibilitet. 

Målet var 50 barn/vecka under juli, totalt 200 barn i åldern 9–11 år. Utfallet blev 237 deltagande 

barn. 

Prioriterade stadsdelar och nyttjade platser 

Gottsunda 113 platser 
Nyby/Gamla Uppsala och Gränby 46 platser 
Sävja 41 platser 
Stenhagen 37 platser 

 

Marknadsföring och bokning 
Daglägerverksamheten har marknadsförts genom Alnäs daglägerfolder som delats ut i 16 500 

ex. i Uppsalas alla skolor, på kommunens hemsida KUBIK, KFUM Uppsalas hemsida och 

Facebook. 

Webbokningen öppnade den 5 mars för period 1 och 2, och den 15 mars fanns alla perioder 

tillgängliga.  Årets bokning blev störd pga. av ett problem med betalningslösningen så allt blev 

försenat en vecka. För de som inte är bekväma med internet så fanns det möjlighet med 

telefonbokning. Det skickas ut ett SMS till alla deltagare veckan innan de skall gå med 

information om lägret. 

Den 9 juli var det ”Öppet Hus” på Alnäs för barn och föräldrar som inte tidigare besökt KFUM 

Alnäs eller för föräldrar som hade frågor inför sommaren. Det fanns möjlighet att klättra, hoppa 

studsmatta, stapla backar och fika m.m. 

Kvalitetssäkring och utvärdering 

KFUM Uppsala arbetar kontinuerligt och intensivt med säkerhet och internkontroll av 

arbetsmiljön för att trygga och säkra verksamheten. Handlingsplaner finns för olycka/kris, 



brandskydd, likabehandlingsplan, hot och våld och föreningen verkar enligt upprättade 

policydokument.  

Klagomål eller skada dokumenteras alltid och kontakt tas direkt med vårdnadshavare. Vid behov 

skickas barnen till läkare för kontroll och ev. behandling. 

En webenkät skickas ut till föräldrarna och barnen får utvärdera veckan på en enkel enkät. 

Ledare och personal utvärderar verksamheten och sin egen arbetsinsats. Dessa underlag ligger 

sedan till förbättringar och kvalitetshöjning till nästa års dagläger. 

Försäkringar 
KFUM Uppsala innehar de ansvar- och sakförsäkringar som krävs för att bedriva barn och 

ungdomsverksamhet. 

Uppföljning/besök 
Varje sommar bjuds ett antal beslutsfattare, politiker och tjänstemän ut till KFUM Alnäs för att få 

en helhetsbild av KFUM Uppsala och av den verksamhet vi bedriver. Ge en uppföljning av hur 

vårt kommunala bidrag används, visa Alnäs anläggning och daglägerverksamheten. 

Samarbetspartners 

o Kulturnämnden/kulturförvaltningen 

o Stiftelser och fonder 

o KFUM nationellt och internationellt 

o Föräldrarföreningen Attension 

o Familjeenheten Gottsunda, Sävja, Stenhagen, Gränby/Nyby/Gamla Uppsala 

o Socialförvaltningen 

Slutord 
Eftersom vi lever i en värld där alltfler människor befinner sig på flykt undan politiskt 

förtryck och rätten att vara och uttrycka vem de är, i ett Europa som står inför ett vägval för 

hur vi ska hantera gemensamma utmaningar, i ett Sverige där politiken efter valet 2018 

befann sig i ett dödläge är det viktigt med ett starkt civilsamhälle. 

Vi vill göra vad vi kan för att hjälpa människor till ett bättre liv. I det ingår också möjligheten 

till en meningsfull fritid. På Alnäs kan barn och unga, nyanlända som infödda, prova 

fritidsaktiviteter de annars kanske aldrig hade kommit i kontakt med. På köpet får de social 

träning i form av att vara i en grupp med jämnåriga, lösa problem och utmaningar ihop men 

kanske viktigast av allt ha fantastiskt roligt. 

Alnäs skall fortsätta verka med mottot ”att göra något för någon” en målsättning som blir 

allt viktigare i dagens föränderliga samhälle. 



Bilaga 1

Fördelning stadsdelar Alnäs dagläger 2018
Basket Budo Cirkus Fiske Idrott Klättring Pyssel Segling Sommar Studsmatta Teater Tennis TTP Vildmark Vindsurfing

Bergsbrunna 1 6 3 1 7 8 0 1 11 2 2 6 5 2 1 56
Berthåga 0 2 1 0 0 0 2 1 2 3 1 2 2 16
Centrum 1 5 3 2 10 6 5 7 31 4 0 5 6 4 5 94
Ekeby 0 1 2 0 5 3 1 0 5 3 1 2 0 0 1 24
Eriksberg 1 1 1 0 6 7 5 4 22 2 0 4 1 4 1 59
Flogsta 1 3 0 1 7 3 3 3 4 7 0 0 0 5 2 39
Fålhagen 6 2 3 1 9 3 2 2 17 4 2 1 1 9 2 64
Gamla Uppsala 9 2 5 0 27 8 0 2 34 12 1 0 3 11 3 117
Gottsunda 2 4 4 3 80 7 5 7 126 5 3 2 1 4 3 256
Gränby 0 2 0 0 8 0 0 1 13 2 0 0 1 0 1 28
Herrhagen 0 3 0 0 4 0 0 2 6 1 0 1 0 0 0 17
Kungsgärdet 5 0 0 0 13 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 23
Kvarngärdet 1 1 2 0 5 3 0 0 12 2 0 1 0 0 1 28
Kåbo 0 0 1 0 9 0 1 1 3 4 1 1 0 0 1 22
Luthagen 8 9 15 3 19 9 3 8 30 7 8 3 8 9 8 147
Löten 2 2 1 0 2 0 1 2 4 1 0 0 2 0 0 17
Norby 5 4 13 2 24 9 20 6 43 12 9 6 7 3 10 173
Nyby 0 2 1 0 4 0 0 0 7 2 4 0 0 2 0 22
Nåntuna 1 5 8 0 11 8 7 2 18 9 1 5 4 12 9 100
Rickomberga 1 2 1 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 11
Salabacke 1 1 1 0 2 1 3 0 5 1 4 1 2 3 2 27
Slavsta 1 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 10
Stenhagen 3 2 5 1 25 11 4 2 23 8 2 2 3 17 2 110
Sunnersta 8 10 30 1 57 23 12 38 85 26 6 9 9 30 17 361
Svartbäcken 2 1 10 4 10 4 0 7 23 4 0 0 2 0 4 71
Sävja 1 1 2 1 12 2 3 4 27 2 1 0 3 6 2 67
Tuna backar 4 2 2 0 7 1 0 2 5 1 0 0 0 0 1 25
Ulleråker 0 1 0 0 6 7 0 0 9 1 0 1 1 1 0 27
Vaksala 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 8
Valsätra 1 8 3 0 13 7 0 4 17 6 1 3 3 3 3 72
Vilan 0 3 3 0 13 1 3 2 3 3 1 4 1 0 0 37
Vårdsätra 0 1 2 0 7 3 1 1 10 3 1 0 1 3 2 35
Årsta 3 1 0 0 13 2 2 0 15 4 1 0 1 0 0 42
Annat område 2 11 17 5 48 24 13 14 95 24 8 9 20 19 11 320

71 100 142 25 464 162 96 125 712 169 58 69 86 152 94 2525
Annat område: Alunda, Almunge, Asplunda, Björklinge,Bälinge, Bodarna, Börje, Järlåsa, Vänge, Vreta-Yttternär, Storvreta, Bälinge, Björklinge, Lövstalöt, Vattholma, Vittinge, Tullinge, Åkersberga, Danmark…



Bilaga 2

Fördelning antal per period Alnäs dagläger 2018

P
Basket        

7-13 år

Budo 7-

12 år

Cirkus       

10-15 år

Fiske                        

12-15 år

Idrott 7-

12 år

Klättring    

9-15 år

Pyssel          

9-15 år

Segling    

10-15 år

Sommar         

7-12 år 

Studsmatta      

7-15 år

Teater                

9-13år

Tennis         

7-9 år

TTP              

12-15 år

Vattenskoj 

funk.ned

Vildmark    

10-15 år

Vindsurfing             

11-15 år
1 24 18 26 52 26 26 21 67 25 16 26 16 343

2 27 23 28 60 22 24 21 71 27 19 25 16 363

3 21 24 69 21 21 98 23 20 26 26 16 365

4 16 12 56 22 21 97 22 18 15 23 14 316

5 13 37 87 137

6 46 65 111

7 35 22 68 25 20 7 177

8 19 25 59 23 23 21 73 25 20 15 25 25 16 369

9 20 19 23 50 26 23 21 85 22 20 27 15 351

71 100 142 25 464 162 96 126 711 169 58 70 86 7 152 93 2532

Kvinna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Man 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alnäs dagläger 2018 antal platser:

Antal platser flickor: 

Antal platser pojkar: 

Antal deltagare endast Alnäs dagläger: 2525

Antal deltagere sommarskola:

Antal deltagare vattenskoj: 7

Antal deltagare hajk:

2532



Åldersfördelning Alnäs dagläger 2018

Basket Budo Cirkus Fiske Idrott Klättring Pyssel Segling Sommar StudsmattaTeater Tennis TTP Vildmark Vindsurfing

Ålder 7-13 år 7-12 år 10-15 år 12-15 år 7-12 år 9-15 år 9-15 år 10-15 år 7-12 år 7-15 år 9-13 år 7-9 år 15 år 10-15 år 11-15 år

2000 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

2001 (17) 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4

2002 (16) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2003 (15) 0 0 1 3 0 1 0 6 1 0 0 0 1 3 8 24

2004 (14) 1 0 2 5 4 4 0 3 7 0 0 0 7 5 9 47

2005 (13) 15 0 18 4 10 12 4 19 18 0 2 1 22 15 20 160

2006 (12) 11 5 26 11 45 21 11 27 82 4 5 0 25 37 30 340

2007 (11) 11 13 51 1 79 35 14 41 88 14 11 3 29 45 26 461

2008 (10) 17 20 43 0 93 41 31 29 131 42 17 4 2 47 0 517

2009 (9) 13 25 1 0 94 47 35 0 129 35 23 25 0 0 1 428

2010 (8) 3 30 0 0 94 0 0 0 167 54 0 23 0 0 0 371

2011 (7) 0 7 0 0 44 0 0 0 85 20 0 13 0 0 0 169

2012 (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Total 71 100 142 25 464 162 96 125 712 169 58 69 86 152 94 2525



Bilaga 4

Projekt "Socialt utsatta stadsdelar" Alnäs dagläger 2018

Period Sävja Gottsunda Nyby/Gränby Stenhagen Tot

1 1 1

2 3 3

3 3 5 4 2 14

4 9 27 9 10 55

5 15 36 13 11 75

6 7 24 12 10 53

7 7 13 7 3 30

8 5 1 6

9 0

Tot 41 113 46 37 237

Platser:
41 platser 113 platser 46 platser 37 platser totalt 237 platser



Utvärdering från barn Alnäs dagläger 2018 
Totalt räknande enkätsvar är 412 stycken. 
 

Frågorna på enkäten var följande: 
 
Allmänna frågor 
Vad tyckte du om lägret? 
91 % tycker att det varit kul.  
8 % svarar ganska kul. 
1 personer svarar urtråkigt. 
 
Vad tyckte du om maten? 
30 % svarar jättegod. 
58 % svarar god. 
12 % svarar ganska god. 
 
Bemötande: 
Kan ledarna ditt namn? 
94 % svarar ja. 
4 personer svarar nej. 
6 % svarar vet inte.  
 
Delaktighet 
Har du fått vara med och bestämma? 
71 % tycker att de fått vara med och bestämma. 
6 personer svarar att de inte fått vara med och bestämma. 
29 % svarar att de fått vara med och bestämma lite grann.  
 

Trygghet 
Har du varit rädd någon gång på Alnäs? 
72 % svarar aldrig. 
17 % svarar lite. 
11 % svarar ja. 
 

De vanligaste tillfällena när barnen upplevde att de varit rädda är i samband med övernattning, 

höghöjds aktiviteter och på vattensporterna om det blåser väldigt mycket någon dag.  
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