
 

Nyfiken på att åka på barnkollo i sommar? 

Läs mer här! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        / Unga Station  



Vad betyder kollo? 

Man kan säga att kollo är ett gammalt ord som betyder ungefär 
sommarläger. På Unga Stations sommarläger/kollo kan barn och 
ungdomar, som annars inte har möjlighet att komma iväg på 
sommaren, få åka på kollo en vecka tillsammans med andra. Unga 
Stations kollon är gratis. 

Att åka på kollo 

Stockholms Stadsmission har en egen kollogård som ligger utanför 
Strängnäs. Det tar ungefär en timme att åka dit. Det ligger på 
landsbygden nära sjön Mälaren. Under en kolloperiod gör vi 
många olika saker tillsammans, vi badar, spelar fotboll, pysslar, går 
på promenad och annat kul. På kollo har varje dag ett tema som 
till exempel ”att vara kompis”, ”att våga” eller ”att vara 
tillsammans”. Vi har ca 18 platser till varje period och en 
kolloperiod är 6 dagar. 

Hur bor vi på kollo? 

På kollo delar barnen/ungdomarna rum. Toaletter och duschar är 
gemensamma för alla. Vi sover antingen i vånings- eller enkelsäng. 
Varje natt sover en ledare i kollohuset om något skulle behövas 
under natten. Resten av ledarna sover i personalboendet. Där 
sover också föreståndaren och kocken. 

Maten 

Vi har en egen kock som lagar lunch och middag varje dag. Utöver 
det serveras frukost, mellis och kvällsfika av ledarna. Om det finns 
allergier eller behövs specialkost av andra skäl så är det bra om ni 
informerar oss innan ni ska åka. Vi serverar inget fläskkött och inga 
nötter. Alla måltider äter vi tillsammans på bestämda tider. 

 

 



Personal 

Personalen på kollo kallas kolloledare. Kolloledarna är 
tillsammans med barnen/ungdomarna under kolloperioden och 
planerar också alla olika aktiviteter. Vi har nio kolloledare under 
en period som turas om att jobba dag eller kväll. Många av dem 
jobbar också på Unga Station resten av året som extrapersonal. 

Det finns också en föreståndare som ansvarar för att allt fungerar 
på kollo och att kolloledarna har vad de behöver för att kunna göra 
sitt jobb.  

Personalen kan ringa telefontolk vid behov. 

Förhållningssätt 

På kollo är det viktigt att alla känner sig trygga, därför bemöter vi 
varandra med hänsyn och respekt 

Kolloledarna och föreståndaren ansvarar för ditt/dina barn under 
kolloperioden. Därför är det extra viktigt att komma på 
informationsmöte och ge information om ditt barn.  

Vi har också vissa ordningsregler hos oss under kollot som gäller 
bad, säkerhet, trivsel osv. Det går vi igenom första dagen. Vi vet 
att det kan vara olika hur man gör i alla familjer men de här 
reglerna behöver alla följa på våra kollon. Bra att veta att Unga 
Stations barn- och ungdomskollo är mobilfria.  

 



 

 

 
 

En dag på kollo 

En dag på kollo kan se lite olika ut beroende på vad som är planerat och 
hur vädret är. Vi brukar försöka att alla som är på kollo får vara med och 
planera en dag. 

Så här kan till exempel en dag se ut: 

8.30-9.30 Frukost 

9.30-10.00 Göra sig iordning (borsta tänder, duscha osv) 

10.00-10.15 Morgonsamling, genomgång av förmiddagen 

10.00-12.00 Förmiddagsaktivitet: bad, gå till stranden, lekar  

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.00 Lugna timmen (lugnare aktiviteter) 

14.00-17.00 Eftermiddagsaktivitet: åka båt, spela fotboll, baka 

17.00-18.00 Middag 

18.00-20.00 Kvällsaktivitet: bastu, filmkväll 

20.00-20.45 Kvällsfika 

21.00-22.00 Samling med ljusrunda och godnatt 


