Sommaraktiviteter med Lov i Lund 2019

Vad är Lov i Lund?

Lunds kommun har beviljats statliga medel för att bedriva
gratis sommaraktiviteter 2019 för barn och unga i åldrarna
6-15 år. Sommarlovssatsningen möjliggörs genom ett
regeringsbeslut om samverkan med kommuner som
utvecklar sin verksamhet för barn och unga. Stödet kan
sökas från och med 22 april 2019.

Lov i Lund är en del av kulturoch fritidsförvaltningen i
Lunds kommun. Vi skapar och
samordnar gratis lovaktiviteter
för barn och unga i hela Lund.

Ändamål

Läs mer på:

www.lund.se/lovilund eller på
Facebooksidan “Lov i Lund”.

Stödet avser att stödja och stimulera föreningar att bedriva
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 2019 för målgruppen
6-15 år. Det kan vara till exempel prova på-aktiviteter, en
utflykt eller workshop. Det ska vara enkelt att delta med
syfte att skapa nya mötesplatser och väcka nya intressen
hos barn runt om i Lunds kommun. Vi ser gärna samverkan
mellan föreningar och kommunala aktörer, samt en bredd
av olika typer av aktiviteter på olika platser runt om i kommunen.
Villkor

• Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och rikta sig till barn och unga 6-15 år

• Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och
möjlighet att delta
• Aktiviteterna ska stimulera barns deltagande oavsett kön eller könsöverskridande
identitet eller uttryck

• Aktiviteterna ska främja integration och skapa kontaktytor mellan barn med olika social
bakgrund
• Aktiviteterna ska inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet

• Aktiviteterna ska genomföras under perioden den 13 juni 18 augusti
• Aktiviteterna ska vara öppna utan krav om föranmälan

• Föreningen står för arbetsgivaransvaret och ansvarar för att alla ledare som deltar har
visat upp giltigt utdrag för arbete med barn från polisens belastningsregister
• Aktiviteterna är inte LOK-stödsberättigade

Kontaktuppgifter
Ellen Isaksson

Koordinator Lov i Lund
ellen.isaksson@lund.se

lund.se/lovilund

046-359 76 13

Stöd
Stödet baseras på följande underlag:
• Ledare

• Material (nödvändigt för aktiviteten)
• Mat (för längre aktiviteter)

• Resekostnader (om det är en utflykt och deltagarna ska resa)
• Övrigt
Ansökan
Ansökan görs på https://skollokalbokning.lund.se/bidrag/. Ansök senast 22 maj för svar i
maj. Sista ansökningsdag 30 juni.
Redovisning
En redovisning görs utifrån:

• Antalet deltagare, flickor respektive pojkar, samt ålder
• Kort redogörelse för hur det gick

• Ekonomisk redovisning i skrift (kvitton ej nödvändiga)
Information
För mer information om bidraget, kontakta Ellen Isaksson, telefon 046-359 76 13

lund.se/lovilund

