
 

Befattningsbeskrivningar  
KFUM Solvik 2022 

 

 
Inledning 
 
Att arbeta på en kollogård är inte ett 8-17 jobb. För att jobba på kollo krävs det att du klarar av att 
arbeta intensiva pass. Detta ställer mycket höga krav på dig att t.ex. kunna ge och ta feedback, 
lyssna, säga vad du tycker, kompromissa, ordning och reda, gränssättning, konflikthantering, ärlig 
med styrkor och svagheter, se alternativa lösningar.  
 
Vi förordar att personalen bor på kollot och du kommer då att dela boenderum med 2-4 andra 
kolloledare under dina arbetsveckor, man åker hem på helgen. 
 
Det är viktigt att ha god självkännedom och en trygghet i sig själv, men även en stor vilja av att 
utvecklas. Du ska känna dig trygg i att arbeta utomhus eftersom en stor del av tiden  arbetar du i en 
utemiljö.  
 
Tillsammans med dina kollegor ansvarar ni för hela kolloverksamheten, dvs ansvar för att planera, 
genomföra och utvärdera aktiviteterna på kollogården. Utöver detta ansvarar du/ni även för 
deltagarnas välmående under deras kollovistelse.  
 
Att jobba på kollo är roligt, ansvarsfullt och lärorikt. Ingen dag är den andra lik och det skapar minnen 
för livet även för oss vuxna. 
 
Personalgruppen  
Personalgruppen består av en föreståndare, tre fritidsledare samt tre kolloledare.  
Kollot på KFUM Solvik är dagtid, men kollopersonalen sover på kollot måndag-fredag.  
Utöver kollopersonalen så finns en vaktmästare, en kock samt ett antal feriepraktikanter ute på 
KFUM Solvik. 
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Arbetsuppgifter Föreståndare 
Som föreståndare arbetar utifrån KFUMS Solviks styrelses direktiv och är på så sätt även styrelsens  
förlängda arm när det gäller bl a personal, ekonomi, kollobarnen och kontakten med föräldrar. 
Som föreståndare har du huvudansvaret över att bedriva verksamheten samt vara chef och 
arbetsleda fritidsledare och kolloledare. Du är även närmsta chef för kock och feriepraktikanter. Kock 
har självständiga uppgifter och deltar inte barnverksamheter såvida inte kock har tid och själv så 
önskar. Feriepraktikanterna arbetsleds av vaktmästaren. 
 
Ledning, planering och uppföljning: 

 Planera och förbereda förträff för kollopersonalen, syfte att lära känna varandra, lära känna 
området, utbildning, verksamhetsplanering, etc 

 Ansvara för ev handkassa/bankkort samt redovisa verifikationer till KFUMs konsulent. 

 Vara kollots kontaktperson mot Eskilstuna kommun gällande bl.a. antagna barn, reserver och 
feriepraktikanter 

 Vara kollots kontaktperson mot bussbolag, föräldrar, KFUM Solviks övriga verksamhet. 

 Personalansvarig för fritidsledare, kolloledare, kock samt feriepraktikanter  

 Ansvarig för barnens säkerhet 

 Skriva delutvärdering efter varje period, skall vara klart måndag efter varje period  

 Skriva utvärdering av sommarens hela kolloverksamhet (till kommunen och KFUM).  
Skall vara klart senast en vecka efter kolloavslut.  

 Planera i samarbete med KFUMs styrelse ett program för efterträff på hösten. 

 Delta under en eftermiddags återträff med barnen och/eller ledare under hösten. 

 Delta på planeringskonferens med KFUM Solviks styrelse under hösten, ca 1-2 dagar 
 
Dagliga/veckorutiner:  

 Vara aktivt delaktig i att ge barnen en rolig och minnesvärd sommar 

 Du ska vara redo att börja jobba 08.15 med förberedelser inför dagen 

 Efter att barnen åkt skall vara kvar till ca 16.45 för att leda en utvärdering av dagen 

 Deltar i servering av måltider och äter tillsammans med barnen. Raster enligt schema. 

 Mobil skall enbart användas för tjänsteärenden under arbetstid (ok att använda under raster) 

 Ansvara för att daglig utvärdering görs och dokumenteras skriftligen (sparas till utvärdering) 

 Du ska ingripa om det uppstår en konflikt mellan barnen och försöka lösa den. 

 Vi kommer ha en övernattning med barnen då ska du sova på Solvik tillsammans med barnen. 
 
Övrigt  

 Rökning enbart på raster och på anvisad plats (ej i anslutning till Storstugan) 

 Alkohol och andra droger är absolut förbjudet på området. 

 Nyttjande av alkohol och andra droger på området är grund för omedelbart avsked 
 
Arbetstid 
Arbetstiden är i snitt 40 timmar/vecka (normalt 08.15-16.45) men det förekommer kvällssamlingar 
samt en planerad övernattning. Raster enligt schema. 
 
Kost och logi 
Som föreståndare bor du på Solvik från söndag kväll till fredag eftermiddag för att stärka 
arbetsgruppen till en bättre sammanhållning samt möjlighet att planera roliga och annorlunda 
aktiviteter för barnen. Fri logi.  
Avdrag för mat görs med 200:-/vecka. Maten inkluderar frukost måndag t.o.m. lunch fredag.  
Luncher och mellanmål måndag-fredag ätes tillsammans med barnen och lagas av kock.  
Frukost görs iordning av kollopersonalen, middag tillagas av kollopersonalen (ej av kock). 
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Arbetsuppgifter Fritidsledare 
Som fritidsledare planerar du tillsammans med föreståndare och övriga fritidsledare verksamheten 
på kollot. Du driver och genomför aktiviteter tillsammans med barnen. Du har ansvar för ett antal 
barn och skapar en gemenskap och trygghet så att barnen får en rolig och meningsfull tid på 
kollogården.  I din roll innebär det att möta barnen utifrån barnens egna förutsättningar och behov. 
Som fritidsledare på kollo handlar det om att du ska vara en trygg vuxen och förebild för barnen som 
kommer till gården. Du skapar trygga ramar och goda relationer. Både inre och yttre 
konflikthantering är förekommande i rollen. 
 
Planering och uppföljning: 
● Delta på förträff för kollopersonalen, syfte att lära känna varandra, lära känna området, 

utbildning, verksamhetsplanering. Bidra med dina kunskaper och erfarenhet i planeringen. 
● Delta under en eftermiddags återträff med barnen och/eller ledare under hösten. 
 
Dagliga/veckorutiner:  
● Du skall vara aktivt delaktig i att ge barnen en rolig och minnesvärd sommar 
● Du ska vara redo att börja jobba 08.15 med förberedelser inför dagen 
● Efter att barnen åkt skall vara kvar till ca 16.45 för att varav med och utvärdera dagen 
● Deltar i servering av måltider och äter tillsammans med barnen. Raster enligt schema. 
● Mobil skall enbart användas för tjänsteärenden under arbetstid. (ok att använda under raster) 
● Du ska vara aktiv i planering av aktiviteter. 
● Du ska vara aktiv under aktiviteterna och se till att alla barn är delaktiga på något sätt. 
● Du har vanligen ett ansvar för en barngrupp på ca åtta barn. 
● Som fritidsledare har du stort ansvar för barnen vid vattnet och förväntas att se till att det alltid 

finns personal på bryggan (inget solande på stranden) 
● När barnen ska fiska ska alltid en fritidsledare närvara 
● Vid vattenaktiviteter som fiske, kanot, motorbåt mm ska all personal och barn ha flytväst på sig. 
● Du ska ingripa om det uppstår en konflikt mellan barnen och försöka lösa den. 
● Vi kommer ha en övernattning med barnen då ska du sova på Solvik tillsammans med barnen. 
 
Övrigt  

 Rökning enbart på raster och på anvisad plats (ej i anslutning till Storstugan) 

 Alkohol och andra droger är absolut förbjudet på området. 

 Nyttjande av alkohol och andra droger på området är grund för omedelbart avsked 
 
Arbetstid 
Arbetstiden är i snitt 40 timmar/vecka (normalt 08.15-16.45) men det förekommer kvällssamlingar 
samt en planerad övernattning. Raster enligt schema. 
 
Kost och logi 
Det är önskvärt att du bor på Solvik från söndag kväll till fredag eftermiddag för att ge arbetsgruppen 
en bättre sammanhållning och möjlighet att planera roliga och annorlunda aktiviteter för barnen. Fri 
logi. Avdrag för mat görs med 200:-/vecka. Maten inkluderar frukost måndag t.o.m. lunch fredag.  
Luncher och mellanmål måndag-fredag ätes tillsammans med barnen och lagas av kock.  
Frukost görs iordning av kollopersonalen, middag tillagas av kollopersonalen (ej av kock). 
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Arbetsuppgifter Kolloledare 
Som kolloledare deltar du i aktiviteter tillsammans med barnen. Du är med och skapar en gemenskap 
och trygghet så att barnen får en rolig och meningsfull tid på kollogården. I din roll innebär det att 
möta barnen utifrån barnens egna förutsättningar och behov. Som kolloledare att du ska vara en 
trygg förebild för barnen som kommer till gården. Du skapar trygga ramar och goda relationer. 
Både inre och yttre konflikthantering är förekommande i rollen. 
 
Planering och uppföljning: 
● Delta på förträff för kollopersonalen, syfte att lära känna varandra, lära känna området, 

utbildning, verksamhetsplanering. Bidra med dina idéer och erfarenhet i planeringen. 
● Delta under en eftermiddags återträff med barnen och/eller ledare under hösten. 
 
Dagliga/veckorutiner:  

 Du skall vara delaktig i att ge barnen en rolig och minnesvärd sommar 

 Du ska vara redo att börja jobba 08.15 med förberedelser inför dagen 

 Efter att barnen åkt skall vara kvar till ca 16.45 för att planera och utvärdera dagen 

 Mobil skall enbart användas för tjänsteärenden under arbetstid. (ok att använda under raster) 

 Du ska vara delaktig vid planering av aktiviteter för att vara insatt i vad som händer och vad du 
ska göra.   

 Du ska vara aktiv under alla aktiviteter 

 Vid vattnet ska du ha koll på barnen och bada med dem (inget solande på stranden) 

 Vid vattenaktiviteter som fiske, kanot, motorbåt mm ska all personal och barn ha flytväst på sig. 
obs! ==> när barnen ska fiska ska alltid en fritidsledare närvara 

 Du ska ingripa om det uppstår en konflikt mellan barnen och försöka lösa den. 

 Vi kommer ha en övernattning med barnen då ska du sova på Solvik tillsammans med barnen. 
 
Övrigt  

 Rökning enbart på raster och på anvisad plats (ej i anslutning till Storstugan) 

 Alkohol och andra droger är absolut förbjudet på området. 

 Nyttjande av alkohol och andra droger på området är grund för omedelbart avsked 
 
Arbetstid 
Arbetstiden är i snitt 40 timmar/vecka (normalt 08.15-16.45) men det förekommer kvällssamlingar 
samt en planerad övernattning. Raster enligt schema 
 
Kost och logi 
Det är önskvärt att du bor på Solvik från söndag kväll till fredag eftermiddag för att ge arbetsgruppen 
en bättre sammanhållning och möjlighet att planera roliga och annorlunda aktiviteter för barnen. Fri 
logi. Kost ingår i lön för kolloledare. Maten inkluderar frukost måndag t.o.m. lunch fredag.  
Luncher och mellanmål måndag-fredag ätes tillsammans med barnen och lagas av anläggningens 
lagas av kock. Frukost görs iordning av kollopersonalen, middag tillagas av kollopersonalen (ej av 
kock). 
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Arbetsuppgifter Kock 
Inköp till frukost, lunch, mellanmål, middag 
Laga/tillreda måltiderna lunch och mellanmål. 
 
Kollopersonalen ansvarar för att laga/tillreda måltiderna frukost och middag. 
Kollopersonalen ansvarar för dukning, porslin/bestick, servering, avdukning, disk av porslin/bestick 
 
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga uppgifter för en ansvarig i ett kök såsom 

 måltidsplanering 

 anpassning efter allergier mm 

 inköp  

 tillagning av mat (vanligen husmanskost) 
 
Därtill ingår följande arbetsuppgifter: 

 sköta disk avseende kastruller, pannor, redskap som används vid tillagning mm 

 städning av kök, spis, ugn, stekbord, kylskåp, frys, mikro mm 

 daglig tömning av kökssopor (slängs i container) 

 rapportering av matinköp mot budget 

 andra uppgifter som arbetsledaren ger 
 
Planering och uppföljning: 

 Delta på förträff för kollopersonalen, syfte att lära känna varandra, lära känna området, 
utbildning, verksamhetsplanering. Bidra med dina kunskaper och erfarenhet i planeringen. 

 Delta under en eftermiddags återträff med barnen och/eller ledare under hösten. 
 
Dagliga/veckorutiner:  

 Förbereda samt tillreda lunch och mellanmål 

 Vid behov:  vara kvar till ca 16.45 för att vara med och utvärdera dagen 
 
Övrigt  

 Rökning enbart på raster och på anvisad plats (ej i anslutning till Storstugan) 

 Alkohol och andra droger är absolut förbjudet på området. 

 Nyttjande av alkohol och andra droger på området är grund för omedelbart avsked 
 
Arbetstid 
Arbetstiden är i snitt 40 timmar/vecka (normalt 08.15-16.45) men det förekommer kvällssamlingar 
samt en planerad övernattning. Raster enligt schema 
 
Kost och logi 
Du har möjlighet att bo på Solvik från söndag kväll till fredag eftermiddag för att ge arbetsgruppen en 
bättre sammanhållning, fri kost och logi. Maten inkluderar frukost måndag t.o.m. lunch fredag.  
 


