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Bilaga till nämnd på §Verksamhetsrapport
Rekordkul på sommarlovet
Rekordmånga deltagartillfällen registrerades på Trelleborgs kommuns
sommarlovsprogram med fokus på utomhusaktiviteter! Sommarlovskul uppskattades
speciellt av de barnfamiljer och ungdomar som inte har haft möjlighet att resa
någonstans.
16 000 deltagartillfällen på sommarlovskul
Trelleborgs kommun satsar 700 000 kronor, via statligt bidrag, på smittsäkra och avgiftsfria
lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6-15 år under 2021.
Fler än 16 000 deltagartillfällen registrerades på årets sommarlovsaktiviteter. Av 16 099
aktiva barn och ungdomar var 8 152 flickor och 7 947 pojkar.
På årets stora satsning SommarHÄNG i Stadsparken och på Stortorget registrerades fler än
13 000 deltagartillfällen på Ungdomsenhetens aktiviteter med beachvolleyboll- och
handbollsplan, bokhörna med Biblioteket, målning med Muséet, cirkus med Kulturskolan,
utlåning av bollar och spel via Fritidsbanken Pep Up, lekar och föreningsaktiviteter.
Till Trelleborgens vikingar och riddare kom 1 400 deltagare och 1 600 deltagare var med
på föreningsaktiviteter, drumbeat, fotboll, hoppborgar, gymnastik, rugby, padel, simskola,
thaiboxning, teater och vattenverkstad.
Dessutom medverkade totalt 59 sommarjobbande ungdomar på SommarHÄNG och
sommardagläger.
Stort tack till alla medverkande och välkomna åter sommar 2022!
Vad tyckte barn och unga om årets sommarlovsprogram?
Via enkät har barn och unga lämnat synpunkter på årets sommarlovsaktiviteter och
önskemål till nästa år. Deltagarna gav ett snittbetyg på 4,79 stjärnor av 5 möjliga.
·
·
·

Detta var den roligaste sommaren jag har varit på
Vill att det ska fortsätta varje sommar
Jättemånga trevliga aktiviteter

Kommentarer från nöjda arrangörer
· Barn och ungdomar har fått ett fantastiskt sommarlov
· Även de äldre har visat uppskattning för vår närvaro då det har brutit tristessen i
en tråkig tid med lång isolering
· Ett unikt minne för alla barn oavsett socioekonomiska förutsättningar och
funktionsvariationer
· Föreningen har fått många nya "prova på" när höstterminen startar - vi hoppas
att de stannar kvar och utvecklas inom sporten
· Det är många återkommande barn och ungdomar som kommer till våra
aktiviteter
· Alla deltagare tycker att det är en fint arrangemang som Trelleborg bjuder på

·
·
·

Vi hade ett väldigt fint resultat med många återkommande besökare och många
önskemål om fler tillfällen eller besök på barnens skolor
Vi hoppas att denna lägervecka kan ha bidragit till att antalet medlemmar inför
kommande termin ökar
Lägret lockade barn från alla delar av Trelleborgs kommun, framförallt de vi inte
når med avgiftsbelagda aktiviteter

www.trelleborg.se/sommarlov
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