Utvärdering sommarprogram 2007
För andra sommaren i rad gjorde vi på ungdom/fritid ett sommarprogram för ungdomar, först
och främst för våra ungdomar i kommunen. Det var ett välfyllt program med vissa aktiviteter
från förra årets program men även några extra aktiviteter som var nya för året. Priserna för att
delta var mycket reducerade för att alla som ville skulle kunna delta. Vi på fritid tillsammans
med folkhälsorådet gjorde det möjligt att hålla dessa priser.
Det som var nytt för året var att vi erbjöd aktiviteterna för dem som gick ur 6:an. I fjol var det
från 7:an och uppåt. Vi skickade hem ett program tillsammans med ett brev till alla föräldrar i
kommunen som har ungdomar från 6:an och upp till 17 år. Vi har fått mycket positiv respons
på programmet från föräldrar.
Sommarens väder var inte med oss i år. Detta tror jag har påverkat ett lägre antal deltagare på
vissa aktiviteter. En av aktiviteterna som det endast fanns 3 platser kvar på, fick vi avboka
pga. av en olycka. De aktiviteter som var med båda åren kunde man jämföra. De aktiviteter
som var välbesökta i fjol var även det i år och de som hade ett sämre deltagar antal hade det
även i år.
Bergsklättring: (max 9st/dag)
Dag 1, strålande sol och bra med deltagare, 7st.
Dag 2, ös regn och vi fick vara inomhus, något färre deltagare, 5st.
Kajak: (max 12st/dag)
Dag 1, strålande sol, inga anmälningar.
Dag 2, ös regn, 2st som utmanade vädret.
Golf: (max 10st/dag)
Dag 1, ostadigt väder, inga anmälningar. Fick höra i efterhand att det hade varit två st där som
trott att man inte behövde anmäla sig.
Dag 2, växlande väder med inslag av sol, 3st deltagare.
Lerduveskytte: (max 10st/dag)
Dag 1, ostadigt väder, 1 deltagare.
Dag 2, växlande väder med inslag av sol, 3st deltagare.
Skateresa till Area 51 i Göteborg: (max 8st)
Det var 11st deltagare. En förälder körde egen bil för att det var fullt att de så gärna ville följa
med.
Dykning: (max 10st/dag) Avbokade pga. en olycka på dykcentret.
Dag 1, 8st anmälda.
Dag 2, 9st anmälda.
Segling: (max 12st/dag min 6st) Avbokade pga. för få anmälda.
Dag 1, regn, 4st anmälda.
Dag 2, regn, inga anmälningar.

Paintball mm med övernattning i Ranebo: (max 25st på paintball, fler på lägret)
Det var växlande väder med regn och sol. Vi hade 22st deltagare var av en inte övernattade
utan bara var med på paintball.
Arvikafestivalen som funktionär tis-sön: Det var 17st deltagare, alla gick ur 9:an utom en
som går på gymnasiet.

