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Anmälan av Sommarkolloundersökningen 2021
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga
Sommarkolloundersökningen 2021 till handlingarna.
Sammanfattning
Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) har på uppdrag av
Stockholms stad skickat ut en webbenkät till vårdnadshavare till de
barn och ungdomar som deltagit i någon av stadens
kolloverksamheter.
Generellt ses inga större skillnader i hur deltagarna har svarat i år
jämfört med förra året och andelen nöjda svar uppgår liksom
tidigare till cirka 90 – 95 procent för de flesta påståenden.
Högst andel positiva svar får frågor om trygghet. Enkäten visar vad
deltagarna tyckt varit roligast och vad de saknat. Enkäten tar också
upp frågor om särskilt stöd och hur de fått information om
möjligheten att åka på kollo. Svaren är även redovisade uppdelat på
pojkar och flickor. Det är liten skillnad i resultatet mellan pojkar
och flickor, även om flickor och deras vårdnadshavare är något mer
positiva.
Bakgrund
Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) har på uppdrag av
Stockholms stad skickat ut en webbenkät till vårdnadshavare till de
barn och ungdomar som deltagit i någon av stadens
kolloverksamheter. Enkäten visar deltagarnas uppfattning av kollo
utifrån frågor om bland annat trygghet, aktiviteter, kost och logi.
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Rapporten bygger på de 1863 svar som inkommit. Svarsalternativen
är alltid, oftast, ibland, sällan eller aldrig. Andel positiva svar
bygger på svaren alltid och oftast. Rapporten visar statistik från
2016-2021. Nöjdheten kan därmed följas över tid, särskilt i de
frågor som funnits med under samtliga år. Vissa frågor har
tillkommit under åren.
I år är svaren även redovisade uppdelat per pojkar och flickor.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts av avdelning för ekonomi och kvalitet i
samverkan med förskoleavdelningen.
Jämställdhetsanalys
I år redovisas resultatet i undersökningen uppdelat per pojkar och
flickor. Resultatet visar att det endast är liten skillnad i resultatet
mellan pojkar och flickor, vilket pekar på att kolloverksamheten är
uppskattad av både pojkar och flickor.
Utskick av sommarkollokatalogen har varit den mest framgångsrika
informationskanalen för att nå ut med information om kollo.
66 procent av pojkarna och 70 procent av flickorna har fått
information om kollo via sommarkollokatalogen. Detta visar att
sommarkollokatalogen är en framgångsrik metod för att nå ut med
information till både pojkar och flickor.
Ärendet
Rapporten (bilaga 1) visar resultatet som bygger på de 1863 svar
som inkommit i webbenkäten. Generellt ses inga större skillnader i
hur deltagarna har svarat i år jämfört med förra året och andelen
nöjda svar uppgår liksom tidigare till cirka 90 – 95 procent för de
flesta påståenden. Det är liten skillnad i resultatet mellan pojkar och
flickor, även om flickor och deras vårdnadshavare är något mer
positiva.
93 procent av barnen ger kollo betyget bra eller mycket bra. Högst
andel positiva svar får frågor om trygghet. 96 procent har uppgett
att de alltid eller oftast känner sig trygga med ledarna. Lägst
omdöme (84 procent) fick frågor om att få tillräckligt med egen tid
att vila, umgås med vänner, läsa med mera.
Frågan om hur de fått information om möjligheten att åka på kollo
visar att sommarkollokatalogen, som skickats ut per post, är den
informationsväg som haft störst genomslag hos både pojkar och
flickor. 66 procent av pojkarna och 70 procent av flickorna har fått
information om kollo via sommarkollokatalogen.
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Synpunkter och förslag
Rapporten visar vad barn och ungdomar tyckt varit roligast med
kollo, men även vad de tyckt har fattats på kollo. Detta ger
kolloarrangörerna information som kan användas i kommande års
kolloplanering utifrån barns och ungdomars delaktighet och
inflytande.
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Förvaltningen är positiv till att svaren redovisas uppdelat för pojkar
och flickor då detta är en viktig aspekt i analysarbetet utifrån
jämställdhetsperspektivet.
Sammantaget föreslår förvaltningen att nämnden lägger
undersökningen till handlingarna.

Victoria CallenmarkVictoria
Callenmark
tf. Stadsdelsdirektör

Jessika Von MalmborgJessika
Von Malmborg
Avdelningschef
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