Bilaga 3
Sommarlovsaktiviteter statligtbidrag 2019
VAD
MÅLGRUPP

NÄR

VAR / VEM

Prova på Fiske

17+18+19+20 juni kl.10-15

Sfk Lilla Fiskelyckan
Kostnadsfritt
nedre Rudan i Handen

Fotbollsträning och matcher. Basketträning och 6-15 år
matcher med en storfinal när vi deltar i Rinkeby
cupen. Familjedagar med grill och kubbspel och
boulespel. Stor barn dag på Gröna lund åkband
mat buss T/R
Föreläsning seminarium demokrati sett ur barn
perspektiv.
Film- och spelkvällar med glass och popcorn

Fotboll o Basket träning,matcher varje
Fredag Lördag och Söndag med start den 14
juni avslut den 11 augusti mellan kl. 13.0017.00.
Cupfinal den 18 augusti på Rinkeby sportplan
kl.13.00. Totalt 28 tillfällen.
3 familjedagar 27/6-18/7-8/8 kl. 12.00-18.00
barnensdag på Gröna Lund 8 juli kl.10.00
18.00.
seminarium demokrati sett ur barn
perspektiv 26/6 kl.17.00-20.00.
Film och spel kvällar sker när vädret är dåligt
eller barnen vill chilla.

Kostnadsfritt
IOGT-NTO Jordbro
Uteaktiviteterna sker i
Höglundaparken
Rinkeby sportplan och
Gröna lund. Inomhusaktiviteterna sker i vår
lokal Hurtigs torg 2

Prova-på-aktivitet vid Jordbro Centrum. Plastis 6-15 år
en sommardag där barn/unga får komma och
prova på att åka skridskor

Den 6 aug ca 10-16.

Haninge Anchors HC.
Yta intill Jordbro
Centrum.

Klättring inomhus och utomhus på
naturklippor.

Inomhus 1 vecka efter skolavlustning och 2
veckor innan skolstarten.
5 dagar utomhus i augusti

Brandbergsskolans
Kostnadsfritt
klätterhall, Norra
Krona gata 492 i
Brandbergen. Klättring
utomhus Gålö.

6-15 år

6-15 år

HUR

Kostnadsfritt

2019-06-20, 2019-06-21 -2019-06-22- 201906- 23, 2019-06-26
Fotboll 3 dagar ( 14:00 16:00)
Simning 2 dagar. 14: 00 - 16:00
En dag utfykt till Gröna lund. (10:00 18:00).

IF GODIL LABE.
Höglundaskolans
fotbollsplan.
Simning Torvalla
simhall. Biobesök i
Stockholm city.
Avslutningsfest
kulturhuset i jordbro.

Dagsutflykter: Segling med Ariel, Gröna lund
Åk 4 - 6
Höghöjdsklättring på Lida, Tom Tits Experiment

V. 27 Arielsegling ca kl. 9-17
V. 28 Höghöjdsklättring ca kl 9-17
V. 32 Tom Tits Experiment ca kl. 9-17
V. 33 Gröna lund ca kl. 9-19.
Alla aktiviteter ingår: resa, kostnad för
aktivitet, lunch.

Kostnadsfritt
Jordbro parklek.
Arielsegling (från
Dalarö), Höghöjdsklättring Lida
friluftsområde,
Tom Tits Experiment
Södertälje, Gröna lund

Besök till Tyresta nationalpark med
fågelpromenad med guide samt bad. Paintball.
Ridning. Rudan med grillning, bad,
tipspromenad, brännboll och fika samt två
planeringsdagar.

Vår första planeringsdag inträffar vecka 25
17/6 klockan 15-17. Första aktiviteten börjar
vecka 25, 19/6, Tyresta nationalpark klockan
11.00-16.00. Paintball sker i vecka 26, 25/6
klockan 13.00-15.00. En av
planeringsdagarna sker vecka 27, 3/7
klockan 15.00-17.00. Ridning vecka 28, 11/7
klockan 13.00-15.00. Grillning på Rudan
vecka 31, 3/8 klockan 13.00-18.00.

Vision Center Sweden, Kostnadsfritt
Haninge.
Planeringsdagar i
Vision Center Swedens
lokaler Handen,
Tyresta Nationalpark,
Paintball, Skärsvik,
Ridning, Fors Gård,
Rudan.

Handboll

9:00 - 15:00 24/6 2019 - 28/6 2019
5 st för yngre och 5 st för äldre
24/6 kl 9:00

Handens SK Handboll. Kostnadsfritt
Torvalla träningshall

Tisdag, onsdag och torsdag kl 17-21 , start
11/6-2019 - 15/8-2019. Totalt 30 st träffar

Power Cheer Allstars.
Svartbäcksskolan/
Vikingaskolan

Fotboll, simning, utflykt och avslutningsfest.

Cheerleading

6-15 år

6-15 år

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Skrivarkollo

6-15 år

Prova-på-badminton, tillsammans med
motsvarande för tennis och bordtennis.

6-15 år

Handens bibliotek,
Haninge kulturhus
3 tillfällen 12, 13 och 14 juni mellan 10 till
Haninge
12.00 och 5 tillfällen 13 till 17 augusti mellan badmintonklubb.
kl. 10 till 12.00. Avslutande aktivitet
Aktiviteten genomtillsammans med föräldrar en lördag i
förs i Haninge
augusti.
Rackethall.
v 30 (22-25 juli) kl 9:30-12:30

Kostnadsfritt
Kostnadsfritt

Prova på tennis, badminton, pingis tillsammans 6-15 år
med Haninge badmintonklubb

3 tillfällen 12, 13 och 14 juni
mellan 10 till 12.00 och 5 tillfällen 13 till 17
augusti mellan kl. 10 till 12.00. Avslutande
aktivitet tillsammans med föräldrar en lördag
i augusti.

Västerhaninge
Kostnadsfritt
tennisklubb.
Aktiviteten genomförs
i Haninge Rackethall.

Dagsutflykter: Höghöjdsklättring Lida, Gröna
lund, Ariel, Gokart, Paint ball.

12-15 år

1 utflykt per vecka under 5 veckor.
Tider: aktiviteterna kommer vara på dagtid
(heldag) med undantag för Gröna lund som
kommer pågå något senare.

Kostnadsfritt
Ung 137 Jordbro.
Höghöjdsklättring Lida
friluftsområde, Gröna
lund, Ariel (Dalarö),
Gokart (Globen),
Paintball (Farsta).

Prova på ridning för barn ungdom med liten
eller ingen ridvana .

6-15 år

6/8 , 7/8 , 8/8 och 9/8. Grupp 1 9.30-10.30.
Grupp 2 10.30-11.30. 6 st i vardera grupp

Haningebygdens
Kostnadsfritt
ryttarförening.
Västerhaninge ridskola
Blåkulla gård.

Lillekens fritidsgård arrangerar fiskelovsdagar. Unga med behov av särkskilt
Säkerhet, allemansrätten vid fiskevattnet.
stöd.
Dagen fylls av olika stationer där deltagarna får
prova på flertalet fisketekniker. Exempel på
stationer: långspömete, fiske från båt,
feedermete från land.

Totalt två aktivitetsdagar under
sommarlovet. Abbonnerad buss hämtar vid
fritidsgården 09.30 och lämnar 14.30.

Lilleken. Sjön
Orlången.

Kostnadsfritt

Gymnastik och Trampolinträning

Max 60 barn per dag. Två dagar- förslagsvis
25-26/6 alt.26-27/6.
Tid: 9-16

Vendelsö
Gymnastikförening.
Vikingaskolan

Kostnadsfritt

6-15 år

Viking Taekwondo sommarskola 2019
Taekwondo/kampsportsträning inriktad på
motorik, rörlighet och styrka anpassat till
deltagare.

6-15 år

Tre veckor, alla vardagar måndag-fredag den
29 juli - 16 augusti. Tider: 08:30-15:00
uppdelat i flera pass, gemensam lunch och
fika.

Kreativt skrivande som som syftar till en
ungdomstidning som ska ges ut till årskurs 7-9

Åk 7-9

Redaktionsmöte en dag i juni kl 13:00-15:00. Åbygården i
Kostnadsfritt
14-15/8 skrivar och fotoworkshop
samarbete med
FreeZone.
Redaktionsmötena
kommer att äga rum i
Haninge Kulturhus.

Taekwondo träning med lek

6-15 år

kl. 17-20
17 juni 2019—9 augusti 2019
5 träffar/vecka ca 15 personer varje träff
(total 44 träffar)

Kostnadsfritt
Haninge Cardio
Taekwondo klubb. En
av gymnastiksal på
kommunens skolor.

Bygga egna drakar i Jordbro parklek och
drakfestival i Höglundaparken.

6-15 år

Arrangera ett drakbyggartillfälle på Jordbro
parklek: v 31-32.
Arrangera en drakfestival i formen av en
familjeaktivitet: v 33.

Unga Örnar Södertörn. Kostnadsfritt
Jordbro parklek och
Höglundaparken

Fotbollsskola i 3 veckor. Kvällsfotboll för
ungdomar. Turnering. Aktiviteter allt från
utflykter med mera.

6-15 år

Konstkollot- "Jag och mitt Haninge"

6-15 år

5 dagar mellan kl. 12-16.
vecka 31. måndag den 29/7- fredag 2/8.

Taekwondo klubb
Kostnadsfritt
Vikings lokal i Jordbro,
Kampsportscenter
Viking

FC Brandbergen.
Brandbergen IP
Brandbergen

Kostnadsfritt

Haninge kultur.
Konstverkstan i
Haninge kulturhus.

Kostnadsfritt

Under tre dagar planerar vi i samarbete med
6-15 år
Den pedagogiska designbyrån ett konstkollo för
barn och unga i Konstverkstaden i Haninge
kulturhus. Kollot kommer att fokusera på
deltagarnas eget skapande, med utgångspunkt i
den utställning som visas på kulturhuset
samtidigt.

Tre dagar under vecka. 26. Måndag den 24/6- Haninge kultur.
Haninge kulturhus,
onsdag 26/6. kl 10-15
konstverkstan
Poseidons torg 8

Tre teaterläger för barn och unga.
Stora teaterlägret, 13-15 år
Mellanlägret 10-12 år.
Lilla teaterlägret: 6-9 år.

Varje läger är fyra eller fem dagar långt,
beroende på helgdagar. Vi träffas dagtid
mellan kl 10-15.
Startdatum för lägren är
v. 25, måndag 17 juni (17-20 juni). Dagtid kl
10-15 för barn mellan 6-9 år.
v. 26 måndag 24 juni (24-28 juni). Dagtid kl
10-15 för barn mellan 10-12 år.
v. 33 måndagar 12 augusti (12-16 augusti).
Dagtid kl 10-15 för unga mellan 13-15 år.

Ormteaterna.
Kostnadsfritt
Ormteaterns lada på
Rudans friluftsområde.
Rudanvägen 61, 136
50 Haninge

30 Juli - 2 Augusti kl 14:00-20:00 (Vecka 31)
6 Augusti - 9 Augusti kl 14:00-20:00 (Vecka
32)
13 Augusti - 16 Augusti kl kl 14:00-20:00
(Vecka 33)

LeadOn. Jordbro
Parklek,
fritidsgårdarna

Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

6-15 år

eSport turnering i spelet Fortnite som
arrangeras på 3-4 olika platser i Haninge
kommun.

Kostnadsfritt

Isdisco i Torvalla ishall

6-15 år

Isdisco
14/8 18:00 - 20:00

Haninge
konståkningsklubb.
Torvalla ishall

Fotbollscup/Birger Jensen cup

6-15 år

12 juli hela dagen

Amatörradio

6-15 år

Dag ännu ej bestämt

Vägen Ut Vi Unga.
Kostnadsfritt
Jordbo
Kostnadsfritt
Södertörns
radioamatörer.
Föreningsstugan Gålö

Golf

6-15 år

Golfläger 17-19 juni

Sommaraktiviteter

Sommarlovsöppna fritidsgårdar

Sommaraktiviteter
Trivsel och trygghet vid Höglundabadet
Hälsoläger på Torvalla

Sommarlovsöppna fritidsgårdar

Hela sommaren
Hälsoläger 13-14/6, 17-18/6

Haninge golfklubb.
Årsta slott
Vendelsömalms
fritidsgård
Lyckebygården
Höglundabadet.
Korpen Haninge.
Torvalla IP

Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt

INNEHÅLL

AKTIVITETSTILLFÄLLEN

4

24
Prova-på-aktivitet, plastis där barn/unga får komma och prova på att åka skridskor och
även med klubba och puck (om de vill).

1
Klättring inomhus med topprep med introduktionskurs i klättring med knopar,
klätterteknik, säkerhet mm. Klättring utomhus i naturen på naturklippor med topprep
och med hjälp av utbildade instruktörer.

26

6

4

6

10

30

4
Prova på badminton och andra racketsporter i samarbete med Västerhaninge
Tennisklubb och Haninge Rackethall. Aktviteten genomförs som prova-på-badminton
för barn mellan 6 och 15 år, tillsammans med motsvarande för tennis och bordtennis.

9

9

5

8
Alla barn kommer att få möjlighet att prova alla stationer om de vill. Vi lagar och äter
lunch tillsammans för att på eftermiddagen växla stationer innan bussen åker tillbaka
till fritidsgården. Med sig vid dagens slut får deltagarna en goodiebag med
fiskeutrustning samt ett nyligen framtaget häfte om allemansrätten och fiskeregler i
Sverige.

2

2

15
Redaktionsmöte 13 juni kl 13:00-15:00 18 - 20 juni utdelning av tidning samt
information till allmänheten, vecka 32 studiebesök på tidningsredaktion. 14-15/8
skrivar och fotoworkshop

2

44
Vi vill anordna möjlighet för barn och unga mellan 6 och 15 år att under sommarlovet
bygga egna drakar i Jordbro parklek och i formen av en familjeaktivitet flyga drakar och
pröva på att flyga med enklare modellflygplan vid en drakfestival i Höglundaparken.

2

5
Konstkollot- "Jag och mitt Haninge". Utifrån konsthallens utställning ”Samlingar i fokus
- normkritisk analys av våra samlingar. En del av offkonstens 20-års jubileum” får
kollodeltagarna ta plats i det offentliga rummet och utforska sin närmiljö i Handen.
Tillsammans gjuter pedagoger och barn av detaljer i närmiljön och skapar egen konst
av det. Barnen får möjlighet att genom konst och kreativitet ge sin syn på Haninge och
våra offentliga platser. Vi jobbar kring minnen, tittar på historien, utforskar Haninges
pågående förändring och funderar över vilka avtryck vi kommer att lämna i framtiden.
Veckan avslutas med en presentation för föräldrar och vänner.

5

Under tre dagar planerar vi i samarbete med Den pedagogiska designbyrån ett
konstkollo för barn och unga i Konstverkstaden i Haninge kulturhus. Kollot kommer att
fokusera på deltagarnas eget skapande, med utgångspunkt i den utställning som visas
på kulturhuset samtidigt. Sommarens samlingsutställning Skiftet ställer Haninge
kommuns egen konstsamling i fokus. Kollot kommer att inledas med en visning av
utställningen och diskussion om innehållet. Därefter följer ett antal workshops där
deltagarna får testa olika metoder och material, inspirerade av de verk som syns i
utställningen. Kollot avslutas med en utställning i verkstaden, där deltagarnas
gestaltningar visas som ett eget bidrag till debatten.

3
Tre teaterläger för barn och unga.
Stora teaterlägret, 13-15 år
Mellanlägret 10-12 år.
Lilla teaterlägret: 6-9 år.
Dagläger med teaterövningar och arbete mot en redovisning/publikmöte i slutet av
varje läger. Under lägren arbetar vi med dramaövningar, improvisationsteater och
bygger scener tillsammans. De övningar som görs anpassas efter ålder och gruppens
behov och intressen.

14
Ungdomsföreningen LeadOn vill hålla i en eSport turnering i spelet Fortnite som
arrangeras på 3-4 olika platser i Haninge Kommun med en eventuell slutspel i centrala
handen.

3

1
1

1

3
5
5

Summa

4
263

Höstens Konstlab startar onsdagen den 18 september och pågår därefter varje onsdag mellan kl. 14-17.
Målgrupp 10-14 år
Uppehåll för lov den 30/10
Konstverkstan, Haninge kulturhus

