Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
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Underlag från Kista Sports Club gällande redovisning av IOP 1 januari 2020–31 december 2020
Förväntat resultat enligt
§ 3 i överenskommelsen

Har det förväntade
resultatet uppnåtts?

Ledarskapsutbildning
ar för ungdomar

Ja

En längre
ledarskapsutbildning per
år ska genomföras.
Utbildningen ska främst
riktas till flickor.

Kan ej
bedöm
as
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Ja
Ledarskapsutbildningarn
as deltagare ska bli
stärkta i sin ledarroll, få
ökad självkännedom
samt verktyg att verka
som förebilder för andra
ungdomar

Nej

Hur har det
förväntade
resultatet följts
upp?

Genom att bl.a
26 av de
utbildade
ungdomarna har
arbetat under
sommaren med
lovaktiviteterna i
Kista SC och 10
hos
ungdomsgårdarn
a i förvaltningen.

Genomförda aktiviteter som bidrog till det förväntade resultatet

Utvärdering av genomförda aktiviteter

Datum
1:a 3 dagar
V.24
2:a 4 dagar
V.31
3:e löpande
under
hösten

Aktivitet

Antal
tillfällen

Har
aktiviteterna
utvärderats?

Hur har
utvärderinge
n gjorts?

3 st
ledarskapsutbildni
ngar

1 X 3 dagar
2 X 4 dagar
3X6
tillfällen

Vi har noterat
hur många av
de utbildade
ungdomarna
som har
fortsatt sitt
ledarskap

Vecka 25 &
26

Vecka 25/26:
Idrottscamp för
100 barn/vecka

Delvis genom
att många av
ungdomarna
är/varit ledare
i Kista SC
under 2020
samt att de
resterande
varit aktiva
hos
ungdomsgårda
rna under
lovet.
Vi har
utvärderat
v.25/26 ,
familjelägret
och under
hösten haft
utvecklingssam
tal med 50-tal
unga ledare för
att se vad de
behöver för

Samt v. 32
& 33

V. 32 Idrottscamp
för 100
barn/vecka, V 33
Öppen drop-in
verksamhet vid
husby
multisportarena
samt

2 X 5 dagar
kl.9-16
V.32 5 dagar
kl.9-16
V.33 5 dagar
kl.13-17
Familjeläger
4 dagar/3
nätter

Antal
deltagare
K/M
(unika?)
V.24 9st
flickor/13
pojkar
V.31 8 st
flickor/ 6
pojkar
Hösten: 20
flickor

20-22 unga
ledare var
delaktiga
campen
10st under
familjelägret
8st under
drop-in
verksamhete
n

digitala
enkäter som
både ledare
och föräldrar
fick svara på
för att
utvärdera och
dokumentera
vad som var
bra och vilka
förbättringar

Avvikels
er från
förvänt
at
resultat

Hur har
aktiviteterna
bidragit till
förväntat
resultat?
Flertalet av de
utbildade
ungdomarna
har fortsatt
sitt ledarskap
i någon
förening

Vi har fått 16
helt nya unga
ledare i Kista
SC som nu är
aktiva i bl.a
nystartade
gymnastik,
parasport och
handboll för
barn/ungdom
ar. Samt att
ett par är
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Lovverksamhet för
barn och ungdomar

ja

V.1
V. 9
V.9
V. 25
V.26
V.32
V.33
V.44

Varje skollov ska
aktiviteter för barn och
ungdomar genomföras

Såväl flickor som pojkar
ska nås och involveras i
lovverksamheten.
Aktiviteterna ska
planeras och
kontinuerligt följas upp
på ett sätt som
säkerställer att flickors
önskemål och behov tas
i beaktan

ja

Vi ser över
antalet anmälda
flickor till varje
aktivitet.
Under åren före
2018 var det
väldigt få tjejer
aktiva i våra
verksamheter
men då vi
2018/2019
utförde ett par
tjejcamper som
har rekryterat fler
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Familjeläger med
familjehuset för 10
unga ledare
Öppen verksamhet
Idrottscamp
Öppen verksamhet
Idrottscamp
Idrottscamp
Idrottscamp
Öppen verksamhet
Idrottscamp

Ca.100f/200p
Ca. 15f/20p
Ca.150f/200p
Ca.40f/60p
Ca. 45f/55p
Ca.40f/60p
Ca.100f/200p
Ca.10f/15p

vidare
utveckling

som går att
göras

Ja delvis,
Efter V.9 fick
deltagarna
lämna
önskemål
V.25/26
digitala
enkäter samt
att vi hade
samling efter
varje dag för
att barnen
skulle kunna
utrycka
eventuella
önskemål.

digitala
enkäter som
både ledare
och föräldrar
fick svara på
för att
utvärdera och
dokumentera
vad som var
bra och vilka
förbättringar

Ja delvis,
Efter V.9 fick
deltagarna
lämna
önskemål
V.25/26
digitala
enkäter samt
att vi hade
samling efter
varje dag för
att barnen
skulle kunna
utrycka

digitala
enkäter som
både ledare
och föräldrar
fick svara på
för att
utvärdera och
dokumentera
vad som var
bra och vilka
förbättringar

aktiva i andra
föreningar i
Järva.
Vi har fått en
hel del nya
barn in till
idrotten
framförallt
efter
sommarens
aktiviteter.
Ca. 40-50 nya
medlemmar
uppskattar vi
och det är ett
gott resultat.
samt att ca 20
tal har vi
hjälpt att
komma till
andra
föreningar
såsom ex.
basket,
simning och
karate.
Från att det
var ca max
10% flickor
delaktiga i
lovaktivitetern
a till att det
kommer ända
upp till 40%
ser vi som
mycket goda
resultat.

Påsklov
et 2020
genomf
ördes
inga
lovaktivi
teter
pga.
corona
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Verksamhet för
förskolebarn och
kontaktskapande
aktiviteter med
föräldrar
Varje termin ska
målgruppsanpassade
prova-på-aktiviteter
genomföras på utvalda
förskolor.

Ja

Förskol
ebarn

tjejer att vilja
vara aktiva och
delaktiga i dessa
lovverksamheter
så ser vi även en
klar ökning under
2020 då vi har
integrerade
camper
Möten med
pedagoger och
eller rektorer
efter/eller inför
varje etapp.
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eventuella
önskemål och
flickorna är
mycket bra på
att göra det
😊

Idrottslekis
aktiviteter
Etapp 1:
28/1 - 6/3
Akalla/Kista
etapp2:
24/3 - 8/5
Husby/Rink.
Etapp 3:
22/9 -23/10
Akalla/Kista
Etapp 4:
3/11 - 3/12
Husby/Rink.
Idrottslekisk
väll/helg
Endast
våren
5åringar
Lördagar
kl.13-14 i
Husby
Kl.15-16 i
Rinkeby
6 åringar
Fredagar
Kl.16.3017.30 i
Husby.

Pga Coronan så
slog vi ihop
förskolegrupper.
Vi genomförde alla
aktiviteter trots
mindre grupper.
På Hösten
genomfördes inte
Kväll/helg
idrottslekis.
Idrottslekis blev
snabbt ett positivt
begrepp för
barnen och
Utförandet vart
snabbt etablerat
och var enkelt att
förankra och då
blev det
genomförbart
trots coronan

Etapp 1
12 grupper
X 5 veckor
= 60
aktiviteter
Etapp 2:
14 grupper
X 5 veckor
= 49 akt
Pga några
Inställda
Etapp 3
12 grupper
X 5 veckor
= 60
aktiviteter
Etapp 4:
11 grupper
X 5 veckor
= 55 akt
Idrottslekiskv
äll/helg
32 aktivitetr
endast vår

Deltagar
tillfällen = DT
Totalt
181/vecka
X 5 = 905 DT
Totalt 214/V
X 5 veckor
= (1070)
C:a 700 DT

Totalt 129
X 5 veckor
= 640 DT

Totalt 98
X 5 veckor
= 490 DT
C:a 12
deltagare/tillf
älle = 684 DT

Vid
Pedagog/rekto
rmöten har
idrottslekis
alltid
diskuterats i
positiva ord.

Vid
Pedagog/rekt
ormöten har
idrottslekis
alltid
diskuterats i
positiva ord.

Samarbete/roll
er mellan
pedagoger och
idrottslekisled
arna
förbättrades
och alla deltog
på sitt sätt
med tydliga
deltagande
roller.

Samarbete/ro
ller mellan
pedagoger
och
idrottslekisled
arna
förbättrades
och alla
deltog på sitt
sätt med
tydliga
deltagande
roller.

Överförvänta
från både
pedagoger och
idrottslekisled
arna.
Positivt och
inspirernde
möte mellan
pedagoger och
idrottsledare.
Fanns mycket
lärande från
båda håll och
5 åringarna
fick nya
utmaningar
som de
klarade av
tillsammans.

Mottag
andet
och
metode
n vart
väl
mottage
t och
blev
snabbt
etablera
t.
Så
genomsl
aget var
nog
överförv
äntan
för alla
då det
var
något
oprövat
och
nytt.

Pojkar/flickor
Jämnt
fördelat
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nej
Föräldrar ska länkas
vidare till förvaltningens
föräldrautbildningar.
Antalet vidarelänkningar
ska motsvara minst en
föräldragrupp per
termin

Tyvärr så har inte
allt som
planerades
kunnat
genomföras pga.
Pandemin men vi
har gjort vad vi
har kunnat.

Kvinnoträff
arna har
varit igång
delvis under
vår/höst
beroende
av
pandemins
utfall.
Familjelägre
t V.33 var
mycket
lyckat och
där följer vi
nu upp
dessa
familjer för
att de ska
kunna ha
stöd av
familjehuse
t.
Språkträffar
na
startades
upp under
hösten igen
först fysiskt
sen digitalt
där
familjehuse
t hade
workshops
kring
föräldraska
pet.
Föreläsning
en kring
andt
kommer att
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Kvinnoträffar (
syfte att nå
kvinnor i
utanförskap )
1ggr/veckan med
aktiviteter.
Delvis under
vår/höst.
Familjelägret (
syfte att hinna
fördjupa sig i ett
förtroendeskap &
delge information
mellan
familjehuset och
Kista SC ( fritid) 4
dagar under v.33
Språkträffar ( för
att ge dom mer
möjlighet att
utveckla språket
då det är få som
har möjlighet att
praktisera det
samt att ge lite
extra stöd via
familjehuset och
annan
samhällsinformati
on. Även ha
workshops kring
fritidsaktiviteter
för deras barn)

Kvinnoträffar
- 15st under
2020

Ca. 30 tal
kvinnor vid
varje tillfälle

Familjelägret
4 dagar/
3nätter.

12 familjer

Språkträffar3 st i Januari
4 fysiska i
september/o
ktober samt
8 digitala i
November/d
ecember

6-12 kvinnliga
deltagare/
tillfälle

Ja delvis

Digitala
enkäter till
deltagarna
under
familjelägret

Många
föräldrar i
Kista SC har
fått en
gedigen
upplysning
och kännedom
om vad
Familjehuset
har att
erbjuda där vi
hoppas att de
söker detta
stöd vid
behov.
De nyanlända
familjerna
som vi har
arbetat med
har vi en tät
kontakt med
via bl.a en
what up grupp
som Kista SC
har där de
kontinuerligt
kommer med
frågor och
funderingar
samt att så
snart
pandemin
lägger sig så
tar vi upp de
fysiska
träffarna igen
för att stödja
dom.
Vi har hjälpt
eller tagit
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genomföras
i Januari
2021 då
den blev
förskjuten.
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emot ca 9
barn från
familjelägret
in till idrotten.
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