Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

2020-11-20

Underlag från Husby Konst & Hantverksförening gällande redovisning av IOP 1 januari 2020 – 31
december 2020
Förväntat resultat
enligt § 3 i
överenskommelsen

Har det förväntade
resultatet uppnåtts?

Ja

Art Camp

X

Konstakuten

X

Nej

X

Hur har det
förväntade
resultatet följts
upp?

Genomförda aktiviteter som bidrog till det
förväntade resultatet

Utvärdering av genomförda aktiviteter

Datum

Aktivitet

Antal
tillfällen

Antal
deltagare
K/M
(unika?)

Har
aktiviteterna
utvärderats?

Hur har
utvärderingen
gjorts?

Dels i
styrgruppsmöte
och
arbetsgruppsmöte
samt tillsammans
med
personalgruppen

2-5.1
24-28.2
6-9.4
15.6 3.7

JullovsSportlovsPåsklovsSommarlovs
Art Camp

4
5
4
14

15 f/2 p
54 f/23 p
11 f/2 p
71 f/ 56 p

Ja

Dels internt i
personalgruppen
och dels genom
enkät till barnen.
Överlag är
barnen nöjda
men önskar
längre tid och fler
veckor. (se mer
från lilla
utvärderingen jag
skickar separat)

Dels i
styrgruppsmöte
och
arbetsgruppsmöte
samt tillsammans
med
personalgruppen

13.1
18.2
2.3
23.1

Äldrecentrum
Äldrecentrum
Äldrecentrum
Husby
ungd.gård
Husby
ungd.gård

1
1
1
1
1

4
2
1
0
0

Ja

Endast i
personalgruppen

1
1

0
0

Kan ej
bedömas

24.3
+27.3

Avvikelser från
förväntat resultat

Hur har
aktiviteterna
bidragit till
förväntat
resultat?
Vi har utvecklat
Art Camp genom
att ta in fler
handledare,
erbjuda nya
upplevelser och
erfarenheter
genom
experiment,
robotverkad,
färgning av tyg,
betong, lera och
måleri
Vi har startat upp
verksamheten, vi
har erbjudit
meningsfull
sysselsättning
inom konst och
konsthantverk
enligt vår
överenskommelse,

Trots pandemin
har vi lyckats
genomföra
verksamheten
mycket tack vare
våra fysiska
möjligheter att
vara utomhus på
Husby Gård samt
vårt flexibelt
förhållningssätt.

Det var ett första
försök med
konstakuten.
På
ungdomsgårdarna
och äldrecentrum
blev det ingen
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7.7
10.7
6.8

Rinkeby
ung.gård
Husby Torg
Husby torg
Rinkeby torg

2020-11-20

1
1
1

19f/18p
17f/14p
2f/3p

Responsen
däremot har
uteblivit på
ungdomsgårdarna
och till viss del på
äldrecentrum. På
allmänna platser
såsom Husby
centrum var det
mycket större
respons då många
barn lockades till
verksamheten
som erbjöds.

succé, kanske
behövdes längre
tid för att
introducera idén.

