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Inspirationstalare Malin låter dem få ny energi. Malins tal var väldigt uppskattat av gruppen.

Detta är en dokumentation av Lärande Sommarjobb. För de deltagande 
blir det ett minne av vad vi gjorde. Vi vill också visa kommunen vad vi har 
gjort och tacka dem genom denna dokumentation.

“Vi har lärt känna varandra bättre”



Vad har vi varit bra under Lärande Sommarjobb? Vad har vi lärt oss?
- Man måste själv ta ansvar för projektarbete
- Vi har lärt oss att jobba i gruppens tempo
- Alla har lett gruppen på sitt eget sätt
- Vi var bra på att komma på nya saker och idéer.
- Vi vill jobba med projekt för att man får jobba med andra männniskor. 
Nästa gång ska projektet vara lagom stort.
- Det var bra övningar och uppgifter
- Inspirerande personer kom och pratade.
- Variationen var bra, blandade övningar, ute och inne ute. Gillade speciellt 
dagen vid Bergsjän.
- Kursledaren kunde sin sak!

Här har de själva kommit på övningar för att få bättre sammanhållning under dag 2.

Den andra gruppen har fått dem i uppgift att få dem att stratta. En övning i initiativtagande 
och kreativitet.



Sista dagen ritade ungdomarna ner allt vi hade gjort under de 2 veckorna. Efter att vi ritat och skrivit 
om allt fick alla var sin stund att tänka själva på vilka 3 saker som de inviduellt tar med sig från 
Lärande Sommarjobb. Detta är en sammanfattning av vad de tyckte mest om.

100 Frågor
På 2 timmar fick de i uppgift att ställa 100 frågor om ledarskap. Gruppen sa att det öppnade upp för 
många perspektiv och de tänkte lite på varje fråga någon ställde.



Gruppuppgift vid Bergsjön
Sista dagen första veckan fick de sin första lite större uppgift som ett team. De skulle fånga fisk & 
göra upp en eld. De skulle samarbeta och inkludera alla.
Samma dag jobbade vi också med ett verktyg som visar på vår mångfald i samhället. Hur olika vi är 
som individer även om vi inte alltid förstår eller ser detta från första början.



Retorikdagar
Under två dagar övade de på att tala inför grupp. Första dagen exprimenterade vi med att tala med 
mer än orden vi säger. Vi dansade, skrev, viskade och använde vårt kroppsspråk för att uttrycka det 
vi vill säga. Första steget till att ta intiativ i sin omgivning ligger i att våga tala inför en grupp, stå för 
det du säger och tycka det är bra. Detta var ett stort steg framåt för hela gruppen!
Andra dagen fick de inviduellt förbereda och prata om vad de brinner för i världen. Ämnena var vilt 
spridda; skilsmässa, sommar, könsroller inom dansen, hustomtar, barndomsminnen, scouterna, 
fiske, mopedlycka och musik.



Eget projekt
Under två dagar blev de uppdelade i två grupper för att jobba med ett eget projekt. De skulle jobba 
utifrån frågan;
Vad saknas i Berg som ni vill skapa?
De jobbade för att få fler bussar till Berg och för att starta en volleybollturnering.
De hade mycket positiva erfarenheter och framförallt fick de mersmak för att jobba i projektform!

Arbeten med föreningarna var varierade. De putsade fönster, rensade sly, oljade dansbanan på Bygde-
gården På lädja badpålatsförening bar de stolar, målade en vägg och dörrar och sålde lotter. Hos 
stiftelsen Gustav Bjursjö rensade de sly & byggde gärsgård. På hembygdsföreningen & Lilla Björka 
sorterade de årskrönikor, rensade ogräs, klippte gräs och var värdar för utställningen.
Mvh Albert & Maria, Lärande Sommarjobb


