En massa gratisaktiviteter erbjuds barn och unga i Kristianstad under sommarlovet
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Gratis sommarlovsaktiviteter med
önskemål från barn och unga i fokus
Lov i Kristianstad är tillbaka för sjätte året i rad med ett varierande
aktivitetsprogram för barn och unga 6-18 år under sommarlovet. Nytt för i år är
att barn och unga har fått påverka programmet genom att önska aktiviteter. Cirka
270 svarande i grundskola och gymnasiet har tyckt till och på så sätt varit med
och format programmet som 17 kommunala och föreningsdrivna verksamheter
står bakom.
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Vi behöver göra det vi kan för att låta barnen påverka beslut som
berör dem. Att lyssna in vad barn och unga vill göra och sedan
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tillfråga verksamheter att arrangera aktiviteter enligt önskemål
är ett sätt att arbeta för delaktighet. I topp på önskelistan ligger
till exempel ridning, fotboll, padeltennis, paddla kanot, klättring
och utflykter som vi har med i programmet. Aktiviteter som
uppskattades tidigare år har också följt med till i år, säger
projektledare Sarah Granholm.
Förra året uppmärksammades satsningens goda effekter av
kommunens politiker då vi kunde genomföra aktiviteter trots
pandemin. Aktiviteter för barn och unga prioriteras även under
pandemin och är viktiga för folkhälsan och för en meningsfull
fritid. Vi siktar därför på att arrangera sommarlovsaktiviteter
även i år, självklart i enlighet med Folkhälsomyndighetens och
Smittskydd Skånes rekommendationer, säger Ulrika Cedell,
förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen.
Biblioteken i Kristianstad: berättande och skapande,
programmering, digitala aktiviteter, sommarlovsmysteriet,
skrivtävling och sommarboken
City Skol IF: aktivitetsdagar
KFUM Kristianstad Basketbollförening: sommarkvällar med
basket och kultur
KFUM Kristianstad Volleybollklubb: beachvolleyboll
Kristianstad Ridklubb: ridläger samt prova-på ridning för barn
och unga med funktionsvariationer
Kulturhuset Barbacka: Kulturfest, workshops i graffiti, dans och
konst för barn och unga med funktionsvariationer
naturum Vattenriket. Fiske, yoga och annat kul.
Nosaby IF: sommarlovsfotboll
Nosaby scoutkår: paddla kanot
Näsby IF: sommaridrottsskola
RF SISU-Skåne och kultur- och fritidsförvaltningen, Kristianstads
kommun: Fritidsbanken Pep Up
Tivolibadet, Åhus simsällskap och Kristianstads- sim och
livräddningssällskap: sommarsimskola
Tollarps Bowlingklubb: bowling
Urbana hembygdsgården: utflykter

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel
till kommuner för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i
åldrarna 6–15 år. Kristianstads kommun har också sett den stora nyttan med
att erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter så i Kristianstads kommuns
budget för 2021 avsattes även medel för att säkerställa
sommarlovsaktiviteter. Dessa medel delfinansierar de avgiftsfria

lovaktiviteterna för att programmet även ska kunna riktas till ungdomar 1618 år.
Alla arrangörer gör det bästa möjliga utifrån läget. För att anordna smittsäkra
aktiviteter och förhindra smittspridning satsas det till exempel på
gruppindelningar, begränsade platser, hygienartiklar på plats, det mesta
genomförs utomhus och till flera aktiviteter tillämpas anmälan eller
biljettsystem på plats. Utvecklingen följs löpande och anpassningar eller
avbokningar kan behöva göras om restriktionerna stramas åt.
Satsningen på avgiftsfria sommarlovsaktiviteterna syftar till att möjliggöra för
barn och unga 6-18 år att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter på lika villkor
och oberoende av socioekonomiska förutsättningar. Detta för att främja
integration, bidra till en mer socialt hållbar kommun och motverka ojämlika
livsvillkor. Syftet med bidraget via Socialstyrelsen är också att:
•
•
•

stödja kommunerna att genomföra smittsäkra aktiviteter som ger
stimulans och personlig utveckling under lovtillfällen
utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter
stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja
integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor
mellan barn och unga med olika social bakgrund

Aktiviteter och arrangörer
•

C4 Climbing Club: klättring

•

Kristianstads DFF: Summercamp

•

Kultur- och fritidsförvaltningen i samarbete med Christianstad
Badmintonklubb, IFK Kristianstad, KFUM Kristianstad
Basketbollförening, KFUM Kristianstad Volleybollklubb,
Kristianstad FC, Kristianstads Tennisklubb, Kulturhuset Barbacka,
Åhus Friidrottsklubb, Åhus Gymnastikklubb: Arenafredag

Alla aktiviteter finns samlade i ett digitalt program på
www.kristianstad.se/lov
Facebook: Lov i Kristianstad

Instagram: @lovikrstd
För ytterligare information kontakta:
Sarah Granholm, projektledare, 0733-13 61 70
sarah.granholm@kristianstad.se

Vi lyfter tillsammans. I dag har kommunen 85 000 invånare och här finns
fortfarande gott om utrymme för kreativa människor som vill lyfta
tillsammans med oss. Kristianstads kommun ansvarar bland annat för skola,
omsorg, färskt vatten och gator. Vi har 7 400 anställda och omsätter cirka 7
miljarder kronor varje år.
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