Praktikbeskrivning för praktik som kolloledare
Tanken med att göra praktik på våra kollogårdar är att ditt mål ska vara att börja arbeta som
kolloledare. Tanken är att vi helst ser att du gör praktik under flera somrar tills du fyllt 20 år
och då kan börja arbeta som kolloledare. Praktik kan du göra från de år du inte längre kan
åka på kollo som deltagare.
Ditt första år som praktikant praktiserar du 20 dagar. Resterande praktikår görs en individuell
bedömning på vilken kollogård du ska praktisera samt hur länge du ska praktisera. Denna
bedömning är gjord utifrån att ge dig som praktikant anpassad praktik utifrån vart du ligger i
din utveckling som kommande ledare.
Under din praktik har du alltid en handledare som består utav kollogårdens föreståndare eller
kolloledare som har jobbat under flera år på kollo. Under din praktik får du prova på alla olika
moment som innefattar jobbet som kolloledare, så som planera, genomföra och utvärdera
olika aktiviteter. Du kommer även få praktisera att ge och ta feedback. Som praktikant
ansvarar du inte för någon aktivitet, utan du har alltid en kolloledare som har ansvaret för
aktiviteten.
Kvalifikationer
 Från det år du inte kan åka på kollo som deltagare, ej fylld 20 år
 Erfarenhet av arbete med barn och ungdom.
 Erfarenheter av friluftsliv
Arbetstid
 1 ledig dag i veckan
 Ledig förmiddag eller kväll varje dag
Lön



Praktikantersättning inklusive semesterersättning
I praktikersättningen ingår boende samt mat

Praktikuppgifter
Förberedelser/efterarbete
 Teamhelg – Deltaga på teamhelgen i maj.
 Förberedelsedagar – Deltaga under förberedelsedagarna i anslutning till
kollogårdens öppnande. (ej obligatoriskt)
 Återträff – Deltaga på återträffshelgen i augusti/september.
Barn
 Faddergrupp – Som praktikant arbetar du tillsammans med minst 1-2 kolloledare, ni
ansvara för en faddergrupp på 10-15 barn. Inget ensamt ansvar kommer att lämnas
på dig som praktikant.
 Leda - Tillsammans med en kolloledare leder ni barngruppen och ser till att deras
vistelse blir så bra som möjligt.
 Aktiviteter - Planera och genomföra aktiviteter tillsammans med barnen och övrig
personal.
 Väckning – Du ansvara för att barnen väcks och kommer i tid till de olika
aktiviteterna.
 Ansvarsområde – Du ansvarar för det ansvarsområde/aktivitet som du har valt eller
tilldelats. Detta innefattar planering, genomförande och utvärdering.
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Säkerhet
 Brand – Vara införstådd med företagets föreskrifter vad gällande rutiner vid brand.
 Vattenaktiviteter – Vara införstådd med företagets föreskrifter vad gällande rutiner
vid vattenaktiviteter.
 Krishantering– Följa företagets krishanteringsplan.
 Kollohandboken – Ha tagit del av kollhandboken och godkänt att arbeta ut efter
detta dokument.
Dokumentation
 Skriftlig dokumentation – Allvarliga händelser så som mobbing, våld, avvikande
beteende förtroendesamtal etc. ska dokumenteras och tas upp med föreståndaren.
 Fotografering – Det är viktigt att samtlig personal och barn fotograferar under
kollovistelsen.
Utrustning
 Material – Ansvar för att materialet handhas och vårdas så att det inte försvinner eller
går sönder samt att materialet lämnas tillbaks på bestämd plats. Om material går
sönder eller försvinner ska detta meddelas till föreståndaren.
Ekonomi
 Inköp – Om du vill göra ett inköp måste detta godkännas av föreståndaren.
Kommunikation
 Möten – Du ska delta på samtliga möten som ligger under din arbetstid.
 Hämtning/lämning av barnen – Vid hämtning och lämning av barn kan du komma
att deltaga.

På kollo bor man tillsammans med ca 8–16 ledare samt ca 30–50 barn under din praktiktid.
Detta ställer höga krav på dig som praktikant att t.ex. kunna ge och ta kritik, lyssna, säga vad
du tycker, kompromissa, ordning och reda, gränssättning, konflikthantering, ärlig med styrkor
och svagheter, se alternativa lösningar etc. Det är viktigt att ha god självkännedom och en
stor vilja av att utvecklas. Du ska känna dig trygg i att arbeta utomhus eftersom 90 % av den
vakna tiden arbetar du i en utemiljö. Du ska vara van av att under längre tid vistas ifrån nära
och käre t.ex. pojkvän/flickvän/familj utan daglig kontakt.

Utepedagogik Sverige AB Olaus Magnus väg 62 121 38 Johanneshov
08-652 52 92 www.utepedagogik.se info@utepedagogik.se

