Frågor om hur statsbidraget har använts under 2019
Ange beloppet i heltal kronor. Om svaret är noll, skriv "0".
4) Hur stort var stadsdelens anslag för
sommarlovsaktiviteter (exklusive statsbidraget) under 2019?
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*En stor del av ordinarie driftsbudget har anv

5) Ange vilka sommarlovsaktiviteter som stadsdelen låtit genomföra under året med stöd av 2019 års statsbidrag
Nedan listas exempel på vanliga typer av sommarlovsaktiviteter, kryssa i det som har genomförts
Dans
Fiske
Friluftsliv
Fotboll och/eller andra bollsporter
Idrott
Kajak/paddling
Konstnärliga aktiviteter
Matlagning/bakning
Musik/Sång
Orientering
Slöjd/Hantverk/Pyssel
Simning
Skateboard
Sommarläger/Dagkollo
Teater
Tv-spel/datorspel
Utflykt
Annat, ange vad:
Cirkusskola, yoga, programering, badbuss, rörelsefestival, sommarhäng för ungdomar med funktionsnedsättning
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Cirkusskola, yoga, programering, badbuss, rörelsefestival, sommarhäng för ungdomar med funktionsnedsättning

6) Ange antal barn i åldrarna 6-15 år som deltagit i någon sommarlovsaktivitet som stadsdelen låtit genomföra med stöd av
2019 års statsbidrag. Ange antal deltagare uppdelat efter kön.
Sommarlovsaktiviteter kan bedrivas i egen och i annan regi. Notera att ett barn endast får räknas en gång. Om ni inte har
dessa uppgifter så ber vi er att uppskatta.
Antal flickor
Antal pojkar
Summa

7. Sammanfatta kortfattat hur stadsdelsförvaltningen har använt 2019 års statsbidrag i förhållande till syftet med bidraget
när det gäller att…
…utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet.
Stadsdelsförvaltningen i Farsta har haft ett rikt och varierat utbud av gratis sommarlovsaktiviteter under 2019. Vi har satsat
på ett brett utbud för att aktiviteterna ska passa så många barn och ungdomar som möjligt. Stort fokus har legat på
aktiviteter utomhus med rörelse och idrott, även kulturaktiviteter har bedrivits utomhus i stadsdelens parklekar. Många av
stadsdelens barn har under sommaren fått möjlighet till stimulans och personlig utveckling.

…utöka egna satsningar på sommarlovsaktiviteter.
Aktiviteter såsom badbuss, rörelsefestival, läger, dagkolloverksamhet och föreningssamarbeten har utvecklats och utökats
med hjälp av medel från Socialstyrelsen. Två veckors Sports Camp genomförs utan medel från Socialstyrelsen.

…stimulera både flickors och pojkars deltagande.

1 742
1 648
3 390

Framförallt har barn och unga, flickor och pojkar kunnat välja mellan ett brett utbud av aktiviteter vilket medför att både
flickor och pojkar har kunnat delta i något som de själva är intresserade av. Vi har särskilt månat om att få med aktiviteter
som traditionellt lockar flickor, såsom dans, djurlek, skapande verksamhet. Men vår statistik visar att könsfördelningen har
varit ganska jämn även på till exempel idrottsaktiviteter som traditionellt lockar fler pojkar, skatekurserna har som exempel
lockat fler flickor än pojkar.
…främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
Badbussen är ett bra och lyckat exempel på en aktivitet som motverkar segregation och främjar integration. Bussen hämtar
barn och ungdomar från stadsdelens olika delområden vilket gör att barn från olika områden blandas. De får gemensamma
upplevelser och knyter kontakter som de sedan efter sommaren kan ta till vara på genom till exempel sociala medier. Även
tonårsläger som de olika fritidsgårdarna anordnar arbetar på samma sätt med ungdomar från olika områden i stadsdelen. Att
många av aktiviteterna har ordnats i stadsdelens parklekar gör också att fler för möjlighet att mötas både unga som gamla. I
8. Hur har stadsdelsförvaltningen tillsett att alla barn i åldern 6-15 år behandlats lika vad gäller tillgång till och deltagande i
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter? Skriv ditt svar med max 1000 tecken.
Stadsdelen har inför sommaren tagit fram en broschyr som marknadsförts på alla stadsdelens skolor, bibliotek, simhall,
fritidsgårdar, kyrkor, parklekar, Farsa centrum, mm. Vi har också använt oss av stadens web och sociala medier. Vi har ett
upparbetatat nätverk med lokala föreningar där vi också spridit sommarens utbud. Inför sommaren har vi haft en genomgång
av sommarens program på APT för stadsdelens socialarbetare för att de ska kunna i sitt arbete tipsa om sommarens
aktiviteter till familjer som är aktuella inom socialtjänsten. Vi har också haft aktiviteter i stadsdelens olika delområden för att
kunna nå ut till de som inte naturligt själva letar upp aktiviteterna.

dinarie driftsbudget har använts till sommarlovsaktiviteter

