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Svenska Kyrkan, Vaksala församling: Ansökan om ekonomiskt bidrag till 
barnverksamhet i Årsta 
 
 
Förslag till beslut 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att  bevilja Vaksala församling bidrag med 368 tkr för öppen fritidsverksamhet i Årstakyrkan 
för barn i åk 4-6 under år 2016. 
 
 
Sammanfattning 
Vaksala församling blev beviljade 164 tkr i bidrag till öppen fritidsverksamhet för 
mellanstadiebarn i Årstakyrkan för höstterminen 2015. Församlingen har nu inkommit med en 
ansökan för vårterminen och höstterminen 2016. Förvaltningen förslår att de beviljas 368 tkr i 
bidrag som finansieras ur nämndens budget för bidrag och stöd till barns och ungas fria tid. 
 
 
 
Ärendet 
Årstakyrkan är en viktig resurs i stadsdelen Årsta. Den öppna fritidsverksamheten för 
mellanstadiebarn i Årstakyrkan etablerades 2007-2008 och har från och med dess fått årligt 
stöd från barn- och ungdomsnämnden och från och med år 2015 från kulturnämnden.  

Fritidsverksamheten för skolbarn i årskurs fyra till sex är öppen tre dagar i veckan, kl13.30 -
17.30, under skolans terminer. På skolans terminslov anordnas utflykter och läger. 
Verksamhetsåret 2015 har 65 barn varit inskrivna i verksamheten, de flesta från Årstaskolan 
och Ångelstaskolan.  

I fritidsverksamheten arbetar kyrkan med värdegrund, ungas delaktighet och inflytande, 
jämställdhetsfrågor och barnkonsekvensanalyser och varje dag har en tematisk pedagogisk 
inriktning. Verksamheten har en tydlig verksamhetsidé och struktur och ingår i ett 
sammanhang i stadsdelen. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Bidraget ryms inom nämndens budget för verksamhetsbidrag. 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
 
 
 
Sten Bernhardsson 
Direktör, chef för kulturförvaltningen  
 
 
Bilaga: Ansökan om ekonomiskt bidrag till barnverksamhet 



Till 
Uppsala kommun, kulturnämnden 

Re: Ansökan, ekonomiskt bidrag till barnverksamhet i Årsta 

2uPRate  
KULTURNÄMNDEN 

Ink, 	2016 -01- 20 

Dianenr. 

Aktbil. 

Vaksala församling, Svenska kyrkan, ansöker om ekonomiskt bidrag för barnverksamhet för 
barn i åk 4-6 i Årsta under år 2016. 

Vaksala församling bedriver ett stort och varierat arbete med barn i stadsdelarna Gränby, 
Årsta och Salabacke. Verksamheten riktar sig till samtliga åldersgrupper från 0-12 år. 
Under läsåren 2006 - 2015 har församlingen i samarbete och med bidrag från Uppsala 
kommuns Barn och Ungdomsnämnd bedrivit en fritidsverksamhet för barn i åk 4-6 i 
Årstakyrkan. Verksamheten har vänt sig i första hand till elever från Årsta- och 
Ångelstaskolan och bedrivits efter skolans slut onsdagar, torsdagar och fredagar. Under det 
pågående verksamhetsåret har 60 barn varit inskrivna som medlemmar i verksamheten. 

För att kunna erbjuda denna verksamhet behöver församlingen ekonomiskt stöd enligt bifogad 
budgetberäkning som sammanfattas: 

Vår-  och höstterminen 2016 	368 307 kr 

Vaksala 2015-12-11 

Lovisa Möller 
Församlingsherde 

Bil. 1 Verksamhetsplan 
Bil. 2 Budget 
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Bilaga 1 

Verksamhets iian verksamhet för mellanstadiebarn i Årstak rkan 

Bakgrund. 
Vaksala församling, Svenska kyrkan, bedriver sedan många år tillbaka ett stort och varierat 
arbete med barn i stadsdelarna Gränby, Årsta och Salabacke. Verksamheten riktar sig till 
samtliga åldersgrupper från 0-12 år. Vi arbetar kontinuerligt med att göra omvärldsanalyser 
och utvärdera de verksamheter vi har gentemot de behov som finns i området. 

Under läsåren 2006 - 2015 har församlingen i samarbete och med bidrag från Uppsala 
kommuns Barn och Ungdomsnämnd (senaste året Kulturnämnden) bedrivit en fritids-
verksamhet för barn i åk 4-6 i Årstakyrkan. Verksamheten har vänt sig i första hand till elever 
från Årsta- och Ångelstaskolan. Det senaste åren har vi haft en sluten grupp med ett maxantal 
inskrivna, då vi upplever att det är bättre både för barn och personal. På detta sätt har vi haft 
möjlighet att bibehålla en hög pedagogisk nivå och känslan av att alla barn vi möter blir 
sedda. Detta har slagit mycket väl ut och vi vill fortsätta på samma sätt. 
Under det pågående verksamhetsåret har 65 barn varit inskrivna som medlemmar i 
verksamheten. 

Efter dessa tio verksamhetsår, står det klart att detta är en, ständigt växande och efterfrågad 
verksamhet som både skola och föräldrar är positiva till och uttrycker behov av. 
Verksamheten består av tre öppethållande/vecka, onsdag, torsdag, fredag. Vaije dag har en 
tematisk pedagogisk inriktning. På onsdagar erbjuds bakning och på torsdagar kan de barn 
som vill tillverka ett större pyssel. På fredagar står fredagsmys på schemat. 
Åk sex har en speciell fredag en gång i månaden då vi gör utflykter och spännande äventyr 
bara med dem. För de barn som gått hos oss i tre år blir dessa dagar som kallas 
"Guldfredagar" en liten bonus och ger dem känslan av att de faktiskt är lite äldre. 
Varje dag finns möjlighet att få vuxenstöd vid läxläsning. 
Arbetslaget samt församlingsrådet i Vaksala församling är mycket positiva och ställer sig 
bakom ett fortsatt samarbete. 

Syfte och mål. 
Vaksala församling vill med verksamheten för barn i åk 4 till 6 i Årstakyrkan bidra till ett 
större utbud av verksamheter för just denna åldersgrupp i Årsta. För att kunna erbjuda den 
verksamhet behöver församlingen ett ekonomiskt bidrag. I samband med samlingar i 
områdesgruppen, föräldramöten, och kontakter med skolor och föreningar har det 
framkommit behov av verksamhet för mellanstadiebam i Årsta, vilket förutom vår 
verksamhet för närvarande saknas. Därför önskar vi fortsätta vårt samarbete i befintlig form 
och omfattning. 

Efter kontakt med föräldrar och skolor i området kommer vi att hålla öppet följande tider och 
dagar: Onsdagar- torsdagar kl 13.30-17.30 Fredagar 13.30-17.00. 

Svenska kyrkan 
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Arbetssätt 
Fritidsverksamhet med medlemskap (500:-/tellnin). Betalning via faktura. 

- 	Gemensamma aktiviteter under sportlov samt ett läger i maj. 
Kontakter med Årsta- och Ångelstaskolan. 
Bemanning med församlingspedagog och fritidsledare 
Nära kontakter med områdesgruppen och föreningar i Årsta. 
Föräldramöten 
Heldagsutflykt: En på höstlovet respektive påsklovet och sommarlovet 
"Guldfredagar" för åk. 6 en gång i månaden 
Ett helgläger i maj 

2015 12 11 

Markus Toorell ansvarig för juniorverksamheten 
Beatrice Stockhaus samordnare för barn och familj everksamheten 	 i 
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Bilaga 2, Budget 2016 

24 tim 

Mellanstadieverksamheten, Årsta 46 

öppet v. 3-22 men ej påsklovet 
per vecka 
12 Öppettimmar x 2 personal 

öppet v. 36 - 50 men ej höstlovet 
d.v.s 33 veckor 

Öppnings / stängningstid 
3 dgr x 0,5 + 0,5 x 2 personal 6 tim 

Planeringstid 2 tim x 2 personal 4 tim 

Städning 2,5 tim / dag 7 % tim 
SUM A PERSONAL: 41 % tim 

27 000:- + 13% semers + 40 % PO /4/103,75% 11 079 

Slitage på lokalerna (lokalhyra) 200 

Verksamhetskostnader 800 

Övriga programkostnader 0 

Mellanmål 900 

SUMMA PE,  VECKA 
SUMMA TOTALT 33 veckor 
12 979:- x 33 veckor 

12 979 
428 307 

-delt.avg. 60 000 
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