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SAMMANFATTNING
Syfte
Syftet med projektet är att genom att låta nyanlända barn och ungdomar uppleva lägerverksamhet
utifrån sina behov och förutsättningar hjälpa dem förstå en del av den svenska kulturen. Syftet är
också att de därigenom ska hitta en väg in i föreningslivet och tack vare det kunna navigera sig
vidare i andra demokratiska organisationer och sammanhang. Vidare vill vi skapa forum där de
kan få bearbeta det de varit med om under sin resa och prata om nuet och framtiden, för att
därigenom uppnå ett bättre psykiskt mående under sin väntan.

Mål
Målet är att minst 700 barn och ungdomar ska få uppleva läger, att minst 100 kommer in i
föreningslivet genom KFUM Brevik samt att minst 100 får genomgå programmet Barn i
väntan/Barn i start (BIV/BIS).

Målgrupp
Målgruppen är nyanlända barn och ungdomar, som kan bo i boenden för ensamkommande, på
asylboenden med sina familjer eller vara placerade i familjehem.

Metod och aktiviteter
Projektet genomförs med dagläger på KFUM Breviks sommarläger, deltagande i Breviks
ordinarie läger och helgläger året runt. Vi kommer också använda Svenska Kyrkan och
Individuell Människohjälps pedagogiska program Barn i väntan/Barn i start (BIV/BIS) och träffa
grupper därigenom året runt. En förutsättning för att detta ska kunna realiseras är en anpassning
av anläggningen och vi har samtidigt med denna ansökan skickat in en lokalansökan.

Verksamhetens fortsättning
Detta ska bli en del av KFUM Breviks ordinarie verksamhet, så länge behovet finns, och kommer
att finansieras vidare genom bidrag från kommun, bidrag från andra fonder och stiftelser samt
deltagaravgifter från exempelvis boenden för ensamkommande.
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Bakgrund
Vad är Brevik Breviksstiftelsen är huvudman för verksamheten på KFUM Breviks Lägergård.
Stiftelsen är ansluten till KFUM Sverige och har till uppgift att förvalta egendomen Evelund 1:6,
Östra Ny socken, Norrköpings kommun. Gården är belägen i Stegeborg som ligger 3,7 mil
utanför Norrköping. Stiftelsen skall genom lägerverksamhet och andra aktiviteter på nämnda
egendom främja barns och ungdomars vård, fostran och utbildning och har gjort så i 60 år. Sedan
2004 finns en medlemsförening på gården för att ge våra barn, ungdomar och unga ledare en
demokratisk möjlighet att påverka verksamheten.
Vår nuvarande verksamhet Verksamheten omfattar sommarläger, lägerskolor,
föreningsarrangemang mm. Verksamheten, som lägger stor vikt vid friluftsliv, vill ge deltagarna
en allsidig andlig och fysisk fostran enligt KFUMs metodik och målsättning. Det internationella
utbytet, som syftar till att skapa förståelse mellan olika länder och kulturer, är också sedan länge
en viktig del av vår verksamhet. Det är sommarlägret som är grunden i Brevik. Stegeborg där vi
ligger har bara ett fåtal invånare, deltagarna och ledarna kommer från hela landet och vi kräver
inte någon föreningstillhörighet. Varje sommar deltar ca 350 ungdomar och ca 80 ideella ledare i
verksamheten. Lägerdeltagarna är mellan 9-17 år, ledarna ca 18-25 år. Lägren omfattar kortare
sommarläger för de yngre deltagarna, konfirmationsläger och ett mera avancerat program för de
något äldre. Vi ordnar också olika läger i samarbete med andra organisationer så som Sensus och
Föräldraföreningen för barn och ungdomar med dyslexi. Sedan 2005 bedriver vi även dagläger.
Flera interna ledarutbildningar arrangeras och det är mycket vanligt att ledarna själva varit
deltagare på Brevik. Vår medlemsförening anordnar dessutom läger för våra medlemmar under
höst- och påsklov. Unga ideella ledare engagerar sig året runt i olika utskott som arbetar med
bland annat utbildning, internationell verksamhet, ”GOldiesar” (fd Breviksledare) samt våra båtar
och vattenaktiviteter.
Målet med vår verksamhet KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte
minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna
utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – kropp,
själ och ande. Eller snarare Body, Mind & Spirit. Det är grundstenarna för all vår verksamhet,
både i Sverige och i hela världen. Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till
sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella
behov. Det viktiga är egentligen inte vad vi gör, utan varför och hur. Att skapa möjligheter för
barn och unga att utvecklas är ledstjärnan för all vår verksamhet. Det handlar om att sätta barn
och unga i centrum, att låta dem ta plats och få utlopp för sina intressen och viljor. Det handlar
om att ta sig tid att lyssna och uppmärksamma, att engagera och entusiasmera. Genom att göra
det får vi så väldigt mycket tillbaka. Unga människor som tar hänsyn och visar respekt, som tar
ställning och bryr sig om andra, sin omvärld och sig själva. För människor, även unga, som mår
bra och trivs har förmågan att få andra människor att må bra och trivas.
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Projektidé
Så kom projektidén till Under den intensiva hösten 2015 strömmade nyanlända in i Sverige och
Norrköpings kommun kämpade för att hålla jämna steg. Det blev snart självklart för
Breviksstiftelsen att engagera sig. KFUM är generellt duktiga på att snabbt mobilisera resurser
och vara på plats där de behövs för barn och unga. Breviksstiftelsens första steg blev att starta ett
boende för ensamkommande i samarbete med Norrköpings kommun, ett Idéburet Offentligt
Partnerskap. Vår idé i det arbetet har bland annat varit att skapa meningsfull fritid och väntan;
Våra huvudområden i idén om ett bra boende för ensamkommande är Aktivitet, Integration,
Individen i fokus och Trygga vuxna. Förutom möjligheten att göra aktiviteter inne i Norrköping
har vi också stora egna resurser tack vare vår anläggning vars enda syfte är att bedriva
lägerverksamhet. Det vi upptäckt i våra kontakter med andra boenden är dock att det inte är lika
lätt för dem att hitta meningsfulla aktiviteter för sina barn. I och med att de flesta andra
boendena är belägna i Norrköping stad, har de heller inte samma möjligheter till friluftsliv. Det är
därför ett naturligt steg för oss att erbjuda de andra boendena och deras barn samma möjligheter
till läger och friluftsliv som vi själva har.
Vi skickar samtidigt som denna ansökan in en ansökan om lokalstöd för att kunna driva projektet
året runt.
Vad vi vill göra I korthet vill Breviksstiftelsen ordna lägerverksamhet för de boenden för
ensamkommande som finns i regionen samt andra nyanlända barn. Dels har vi i dagsläget
möjlighet att ordna dagläger under sommaren samt kommande somrar även övernattningsläger
på vår egen anläggning och dels har vi möjlighet att ordna lägerhelger året runt, förutsatt att vi
anpassar anläggningen lite (se lokalstödsansökan). Vi vill också i samarbete med Svenska Kyrkan
bedriva grupper inom det pedagogiska programmet Barn i väntan/Barn i start, för att ge de barn
som kommer en möjlighet att bearbeta sin resa till Sverige, hjälp att reda ut hur deras väntan kan
bli meningsfull samt hur de ska kunna starta ett nytt liv i Sverige.
Det görs idag för målgruppen Idag arbetar vi inte alls med ensamkommande eller nyanlända i
vår egen lägerverksamhet. Kopplat till vårt boende startade vi i december 2015 ett arbete med
”Hängisar”, ett sätt för våra sommarledare att ideellt engagera sig i vårt boende under helger och
lov. Övrig verksamhet som bedrivs av andra aktörer i kommunen är:
 Röda Korsets Ungdomsförening driver Kompisgruppen som gör aktiviteter tillsammans
med ensamkommande – spelar fotboll, lagar mat, fikar, har läxläsning, grillar mm.
 Svenska Kyrkan bedriver språkkurser och språkcaféer, erbjuder läxhjälp, arbetar enligt
metoden BIV/BIS, samverkar med fotbollsföreningar mm.
 Hjälp Oss Att Hjälpa Andra samarbetar med privatpersoner och företag för att göra
projekt/lösningar som hjälper andra i behov av stöd på olika sätt.

 Skogslottens Ryttarförening låter asylsökande ungdomar få testa på ridning.
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 Asylgruppen Norrköping verkar för en human flyktingpolitik och värnar om asylrätten
genom att erbjuda stöd i olika former.
 Centrumkyrkan anordnar studiecirklar i svenska språket.
 KFUM Norrköping ordnar verksamhet för en grupp ensamkommande ungdomar samt
bedriver öppen verksamhet under namnet Fritid på Bibban.
Pilotprojekt Sommaren 2016 planerar vi ett pilotprojekt för att prova på att arrangera läger för
framför allt ensamkommande ungdomar men även asylsökande familjer. Det pilotprojektet
kommer finansieras med bidrag från Norrköpings Kommun. Vi kommer bedriva
daglägerverksamhet för ca 15-20 ungdomar åt gången som kan pågå under fem dagar, sex av
sommarlovets veckor, alltså totalt 30 dagar. Dagläger är en beprövad metod hos oss och vi vet att
det passar nya målgrupper; barn som inte är vana att sova borta eller är lika vana att bo med
endast natur omkring sig. En av dessa sex veckor kommer vi dessutom erbjuda familjeläger till ett
asylboende i Norrköpings kommun.
Vi kommer också prova att ha ett läger med övernattning för ensamkommande under en vecka,
för att se om även det kan fungera för målgruppen. Det görs parallellt med daglägret och innebär
att totalt blir det sju lägerveckor som erbjuds. Detta ger oss värdefull kunskap inför framtiden
och ett eventuellt Arvsfondsprojekt. Att vi inte testar övernattning i större omfattning beror på
att våra egna lägerstugor redan är fullbokade sommaren 2016 och vi måste sålunda hyra in oss på
annan lägergård.

Målgrupp
Målgrupp första året De vi i första hand kommer att vända oss till är de ungdomar som finns
på boenden för ensamkommande i Norrköpings kommun. Det är enkelt för oss att organisera i
och med att vi sitter i samma nätverk som personal från andra boenden. De har också under
nätverksträffar uttryckt behovet av detta. De 14 ungdomarna i vårt eget boende kommer att vara
de första som går igenom programmet BIV/BIS. I mån av plats och intresse kan vi sedan gå
vidare med andra boenden som finns i Östergötland.
Totalt antal deltagare första året: Minst 192 barn och ungdomar.
Målgrupp andra året Vi fortsätter med verksamheten som vi startade första året men som en
andra målgrupp skulle vi vilja ha barn på asylboenden, som är här med sina familjer. Det är en
grupp som vi idag inte kommer i kontakt med, men som vi tänker har samma behov. Vi vill
ordna lägerdagar för hela familjen, och då främst dem med barn i åldrarna 8-14 år. För att nå ut
till asylboenden i Norrköping får vi redan till sommaren 2016 hjälp av Sensus som redan arbetar
mot denna målgrupp.
Andra året vill vi utvidga arbetet med metoden BIV/BIS. Genom att ha en större grupp av
utbildade ledare kan vi erbjuda samtalsgrupper till boendena för ensamkommande i regionen. På
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så sätt kompletterar vi Svenska kyrkan som i regionen idag huvudsakligen arbetar med barn i
asylsökande familjer.
Totalt antal deltagare andra året: Minst 317 barn och ungdomar.
Målgrupp tredje året Vi fortsätter med verksamheten vi bedrivit under de två första åren och
tar dessutom ytterligare ett steg och riktar oss mot ensamkommande tjejer som i regionen främst
placeras i familjehem. För att nå dessa tjejer får vi hjälp av socialtjänsten i Norrköpings Kommun.
Vi vill också försöka nå asylsökande familjer som inte bor på asylboenden utan istället fått egna
boenden. Med BIV/BIS fortsätter vi att rikta oss mot boenden för ensamkommande.
Totalt antal deltagare andra året: Minst 317 barn och ungdomar.
Målgruppens delaktighet Inför sommaren 2016 har vi sökt medel, som vi blivit beviljade, från
Norrköpings kommun för att genomföra ett pilotprojekt gällande dagläger för ensamkommande
fem veckor, dagfamiljeläger en (1) vecka samt övernattningsläger en (1) vecka. Efter sommaren
ska detta utvärderas grundligt tillsammans med de barn och ungdomar som deltagit i lägren, för
att inhämta värdefull kunskap inför det större projektet.
Den grupp vi riktar oss mot är nya i Sverige, men många har kommit innan dem. Vår avsikt är att
söka samarbeten med individer, intresseorganisationer samt föreningar med medlemmar som har
erfarenhet av att komma som ny till Sverige. Vi vill tillsammans med dem utforma verksamheten
utifrån de behov de kan se att de vid sin ankomst hade. Detta är i dagsläget inte gjort, men vi
avser att inleda samtal med intresserade innan september 2016. Vi hoppas att i dem finna ledare
till våra BIV/BIS-grupper och vi hoppas att de ska kunna ge oss kunskap om hur vi kan planera
projektet så att det blir så framgångsrikt som möjligt. I bästa fall hittar vi en organisation som vill
genomföra projektet tillsammans med oss. Då vi redan har kontakt med Svenska kyrkan och
Sensus och de i sin tur har kontakter med dem vi söker, hoppas vi att de kan introducera oss för
rätt personer/organisationer. Exakt hur delaktigheten kommer att se ut måste vi återkomma med.

Syfte & Mål
Aktivitet och Integration Syftet är att genom projektet ge målgruppen möjlighet att få uppleva
det fantastiska med att vara på läger, en perfekt sysselsättning när skola och många andra
fritidsaktiviteter tar paus under sommaren. Vi ser det som en bra möjlighet till integration; denna
typiska svenska sommarlovsaktivitet, mötet med de svenska ungdomarna på lägret och att få
komma ut och bekanta sig med naturen. De kommer genom våra erfarna ledare få lära sig om
friluftsliv och om föreningsliv och gemensamma aktiviteter med övriga lägret kommer
förhoppningsvis berika båda parter.
Ett starkt förhållande till naturen är också en viktig del i svensk kultur och får man ett eget
förhållande till detta kommer man också få ännu en byggsten i förståelsen för svensken och det
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nya samhället. Syftet med att fortsätta verksamheten på helgerna året runt är att ge möjlighet för
en större grupp nyanlända att ta del av detta projekt. Vi har idag begränsat utrymme på gården
för nuvarande verksamhet under perioden oktober till maj. Vi vill skapa möjligheter att under
hela året komma utanför staden och ut i naturen.
Att lära om demokrati I förlängningen av projektet är målet och syftet också att deltagarna i
projektet kommer att engagera sig i föreningslivet som kretsar kring läger. Att som nyanländ
komma in i föreningslivet är en otroligt viktig nyckel till många andra demokratiska nätverk. Det
ger en förståelse för den demokratiska kulturen i Sverige och färdigheter som kan användas i
många andra sammanhang.
Barn i väntan/Barn i start I BIV/BIS läggs fokus på barnets egna känslor och behov att
uttrycka dessa. Syftet är att barnet ska stärkas i sin identitet oavsett var det kommer att växa upp.
Under BIV/BIS-kursen får barnen och ungdomarna använda sig av flera uttryckssätt som t.ex.
bild, musik, rollspel och pedagogiska lekar. BIV/BIS ger barnet/ungdomen möjlighet att lära sig
mer om sig själv och förstå vad som händer inombords och ger barnet redskap att uttrycka sina
känslor. En viktig bieffekt av denna verksamhet är att svenskar genom att leda dessa grupper
kommer att få en helt annan förståelse för ensamkommande och nyanlända och vad de går
igenom. De kan göra nytta genom att sprida kunskap i det svenska samhället.
Mätbara mål








Minst 80 barn per år kommer att få uppleva dagläger på sommaren.
Minst 100 barn får första året uppleva helgläger under höst och vinter.
Minst 150 barn får under andra respektive tredje året uppleva helgläger under
höst/vinter/vår.
Minst 25 av dessa barn kommer året efter att de deltagit i projektet att delta i Breviks
ordinarie lägerverksamhet.
Efter treårsperioden som projektet pågår och inom en tioårsperiod har minst 20 av
ungdomarna återkommit som ledare i Breviks ordinarie lägerverksamhet.
Under år två och tre kommer minst 10 grupper om 10 ungdomar delta i BIV/BIS.
Under år ett och två kommer minst 10 ledare utbildas i BIV/BIS.
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Metod & Aktiviteter
Tillvägagångssätt Projektledare måste anställas för att starta upp och koordinera projektet. Vi
vill inleda en dialog med Svenska kyrkan och de representanter som idag arbetar med BIV/BIS
för att planera hur vi kan göra detta tillsammans. Sensus har bestämt sig för att de vill samverka
med oss i det här projektet, och diskussionerna om hur det samarbetet ska se ut kommer att föras
framöver. Vi vill också kontakta andra föreningar som har medlemmar som kommit som
nyanlända till Sverige för att undersöka ifall de vill göra detta projekt tillsammans med oss
alternativt att de har enstaka medlemmar som vill vara ledare i de grupper vi vill starta. Vi
kontaktar därefter asylboenden för ensamkommande och familjer.
Genomförande år 2017






Sommarläger Vi planerar att ordna dagläger mellan 9.00 och 18.00 inkl. transporttid för dem i
regionen som inte varit på läger under sommaren 2016. Varje individ är på läger fem dagar och vi
genomför detta under sex veckor. Daglägret ska fungera som en första kontakt med lägerlivet.
Lägerhelg De som varit på dagläger tidigare bjuds in till lägerhelg. Målet är att de ska kunna
återkomma en gång per år alternativt tre gånger under ett år, det är inte klart i dagsläget. Under
projektets tre år kommer lägerhelgerna ha tema friluftsliv med tre olika inriktningar: allemansrätt,
primitiv matlagning och kanothajk. Om inriktningarna löper parallellt eller delas upp på varsitt år
är inte klart i dagsläget. Vi kommer även planera in andra lägeraktiviteter såsom vårt
teambuildingprogram TSU (Trygghet, Samarbete, Utmaning).
BIV/BIS Under projektets första år vill vi utbilda personal och volontärer i metoden BIV/BIS
som Svenska Kyrkan arbetar med. Vi vill också arbeta med en grupp för att prova på metoden
och planerar då att göra det med ungdomarna i vårt eget boende, det vill säga 14 ungdomar. Vi
planerar att engagera ledare i detta som vi hoppas hitta i våra egna led, genom Svenska Kyrkan,
intresseföreningar samt universitetsstudenter från exempelvis beteendevetenskapliga eller
pedagogiska program.

Genomförande år 2018






Sommarläger Vi planerar att ordna dagläger för dem i regionen som inte varit på läger under
sommaren 2016 och 2017. Samma upplägg som 2017. Två av veckorna viks för familjer på
asylboenden.
Lägerhelg De som varit på dagläger tidigare bjuds in till en lägerhelg. De som varit på en eller två
lägerhelger 2017 att komma tillbaka för en andra/tredje lägerhelg.
Lägerhelg med BIV/BIS De som valt att delta i BIV/BIS bjuds också in till lägerhelg och
helgen används delvis till en introduktion av detta och delvis till andra lägeraktiviteter.
BIV/BIS Vi startar med grupper kopplat till boendena.

8

__________________________________________________________________________________

Genomförande år 2019







Sommarläger Vi planerar att ordna dagläger för dem i regionen som inte varit på läger under
sommaren 2016, 2017 och 2018. Samma upplägg som tidigare år. Två av veckorna viks för
familjer på asylboenden och en vecka till ensamkommande tjejer placerade i familjehem.
Lägerhelg De som varit på dagläger tidigare bjuds in till en lägerhelg. De som varit på en eller två
lägerhelger 2017 och 2018 att komma tillbaka för en andra/tredje lägerhelg.
Lägerhelg med BIV/BIS De som valt att delta i BIV/BIS bjuds också in till lägerhelg och
helgen används delvis till en introduktion av detta och delvis till andra lägeraktiviteter.
BIV/BIS Vi fortsätter med nya grupper kopplat till boendena.
Utvärdering I slutet av 2019 utvärderar vi hela projektet och planerar hur vi ska fortsätta
verksamheten och finansiera den framöver.

Vi avser att komma in med kompletteringar gällande hur projektet kommer organiseras vad gäller
styrgrupp och/eller referensgrupp efter att vi fört ytterligare diskussioner med de
samarbetspartners vi har kontakt med.

Samarbeten
Vi avser att komma in med kompletteringar gällande utformningen av de planerade samarbetena
mellan oss och:
- Svenska Kyrkan
- Sensus
- BIV/BIS
- Norrköpings Kommun
- Norrköpings boenden för ensamkommande

Viktigt, utvecklande och nyskapande
Trots att flyktingströmmen minskat är systemen för att ta emot de nyanlända fortfarande
ansträngda. Stat och kommuner kämpar med att tillgodose de grundläggande behoven och
kvalitativa insatser får ofta stryka på foten. Migrationsverkets handläggningstider är långa, vilket
innebär en lång tid av osäker väntan som ofta präglas av oro, dåligt psykiskt mående och att man
ofta blir kvar i ett boende som egentligen är tänkt att vara tillfälligt och som ger dåliga möjligheter
till integration och förståelse för det nya samhället.
9

__________________________________________________________________________________

Vi vill genom detta projekt genomföra aktiviteter som vi anser är integrerande i sig. Att åka på
läger är en djupt rotad företeelse i svensk kultur och vi har tidigare sett att det är något som
många nyanlända missar, för att de inte har ett förhållande till detta och inte heller har någon
ingång. Vi vill genom att arbeta med BIV/BIS hjälpa ungdomarna att hantera det man bär med
sig och få möjlighet att prata om sina upplevelser och framtidsförhoppningar, i en tid där varken
kuratorer på skolor eller flyktingmedicinskt centrum hinner tillgodose dessa behov.
Att bedriva lägerverksamhet är för oss inte nyskapande i sig. Vi har gjort det sedan 1956.
BIV/BIS är också ett befintligt projekt. Det nyskapande och utvecklande i detta ligger i att
målgruppen är helt ny för oss och att vi skapar integration genom att introducera
lägerverksamhet för dem samt ger dem en möjlighet att komma in i vår föreningsverksamhet och
den gemenskap som KFUM innebär.

Målgruppens delaktighet
I det pilotprojekt vi driver sommaren 2016 med finansiering från Norrköpings Kommun
kommer vi tillsammans med lägerdeltagarna göra en ordentlig utvärdering. På så sätt kommer de
ensamkommande ungdomarna där kunna vara med och påverka hur den fortsatta
lägerverksamheten genom Världens Läger! ska se ut.
Vi avser att komma in med kompletteringar gällande vilka ytterligare representanter för
målgruppen som kommer att delta i projektarbetet och på vilket sätt.

Överlevnad
Fortsättning Vi tror och hoppas att detta kommer att bli ett mycket framgångsrikt projekt som
når sina mål. Vi har alla ambitioner att det ska kunna fortsätta i vår regi och i sin helhet även efter
tre år. Kostnaderna för att driva projektet lär vara desamma även efter tre år. Vi tror på tre av
varandra oberoende finansiärer för fortsatt verksamhet:
1. Redan idag har vi gott rykte i Norrköpings kommun och de anser att vi gör ett bra arbete.
Vår förhoppning är att de kommer att vara villiga att fortsätta finansiera en del av
verksamheten.
2. Vi är redan idag duktig på att söka mindre bidrag från olika fonder och stiftelser för att
finansiera bl.a. vårt friplatsprojekt och vi tror att vi kan få vidare stöd för detta.
3. Vidare tror vi att om de enskilda boendena för ensamkommande får se vad denna
verksamhet ger kommer de att vara villiga avsätta medel i sin budget för att kunna låta
sina barn fortsätta komma till oss samt delta i BIV/BIS-grupperna.
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Dokumentation och Spridning En del av utvärderingsarbetet blir att dokumentera det vi gjort,
våra egna reflektioner kring detta, målgruppens tankar om det de varit med om och vad det gett
dem samt hur målen uppnåtts. Vi för redan diskussioner med Linköpings universitet om
forskning kopplat till vår verksamhet och förhoppningsvis kan utvärderingen och
dokumentationen vara en del i ett projekt med universitetet. Dokumentationen ska spridas till de
boenden och kommuner som haft barn och ungdomar involverade. Med hjälp av Norrköpings
kommun vill vi sprida detta även till andra kommuner, som en inspiration, och vi avser sprida
detta inom KFUM Sverige med samma avsikt. Detta bör göras på fler platser i landet!
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