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Vi bjuder in till fria sommarlovsaktiviteter 2021
Åmåls Kommun, Barn- och Utbildningsförvaltningen, bjuder in till fria 
sommarlovsaktiviteter på temat KULTUR-FRILUFTSLIV-RÖRELSE under 
vardagar på sommarlovet, veckorna 25-32. 

Aktiviteterna riktar sig till barn och ungdomar i åldern 6-15 år. Aktiviteter för 
ungdomar i åldern 13-15 år bedrivs av ungdomsgården Huset. Med hänsyn 
till Covid-19 pandemin kommer aktiviteterna i huvudsak att bedrivas som 
utomhusaktiviteter på olika platser i Åmål, Tösse och Fengersfors och ledas 
av fritidsledare och personal från Fritidsbanken enligt följande: 

Barn 6-12 år måndagar till fredagar, kl. 09:30-12:00 och 13:30-16:00. 
Vissa aktiviteter kommer att samordnas med ungdomsgården Huset.  
Vid dåligt väder kommer idrottshallar att utnyttjas.

Tösse
På tisdagar arrangeras fria sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6-12 år  
kl. 09:30-12:00 med samling vid gymnastiksalen, Tösse skola.

Fengersfors
På tisdagar arrangeras fria sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6-12 år  
kl. 13:30-16:00 med samling vid fotbollsplanen vid badplatsen.

Sommarlovsaktiviteterna planeras utifrån resultat av enkät kring 
fritidsaktiviteter som alla barn/ungdomar i grundskolan svarade på 
hösten 2017 samt de intervjuer av barn/ungdomar som genomfördes vid 
höstmarknaden 2017. Vissa aktiviteter för ungdomar kommer att samordnas 
med fritidsgården Husets verksamheter. 

Aktiviteterna är gratis. Alla som deltar i aktiviteterna kommer vid 
första tillfället att få fylla i en blankett med kontaktuppgifter till ansvarig 
vårdnadshavare. Vårdnadshavare ansvarar för lämning och hämtning av 
barnen vid de olika aktiviteterna. 

Fria sommarlovsaktiviteter på Kulturskolan 
Kulturskolan erbjuder fria sommarlovsaktiviteter inom musik, teater, slöjd och 
dans. Inga förkunskaper behövs. Anmälan krävs till de flesta aktiviteterna då 
det finns ett begränsat antal platser. Vi följer gällande coronarestriktioner. 

Sommarlovsmix med teater och sång
Här får du prova på att spela teater och sjunga med Anki och Nina. Vi fikar,  
leker och har jättekul tillsammans under tre dagar i rad! Om vädret tillåter är  
vi utomhus.
Ålder: 6-12 år
Tid: Måndag 21/6, tisdag 22/6 och onsdag 23/6 kl. 10:00-13:00
Plats: Karlbergsgymnasiet (samling vid huvudentrén) 
Max antal deltagare: 10
Anmälan till Anki Frisk, 070-513 85 08 senast den 14/6.



Från idé till låt
En introduktionskurs i låtskapande och musikproduktion under tre dagar. Vi 
går bland annat igenom hur man bygger upp en låt, midiprogrammering, 
trumprogrammering, hur man spelar in instrument och lite grann om mix och 
master.
Ålder: 13-15 år
Tid: Tisdag 22/6, onsdag 23/6 och torsdag 24/6 kl. 12:30-16:00
Plats: Karlbergsgymnasiet (samling vid huvudentrén)
Max antal deltagare: 7
Anmälan till Simon Hvitt, simonwhitesound@hotmail.com senast den 15/6.

Gör egen musik på iPad
Ha kul med musik och lär dig de enklaste grunderna i appen GARAGEBAND för iPad. 
Vi har skoj med ljudinspelning, iPadinstrument, trixar med ljudeffekter och DJ:ar. Det 
bästa är om du tar med din egen iPad, men vi har också några för utlån.
Ålder: 6-12 år
Tid: Tisdag 29/6 kl. 10:00-13:00 eller torsdag 1/7 kl. 10:00-13:00
Plats: Karlbergsgymnasiet (samling vid huvudentrén)
Max antal deltagare: 10/tillfälle
Anmälan till Dennis Friberg, 070-640 18 08 senast den 22/6.

Workshop i cheerleading
Vi lär dig grunderna i cheerleading så som gymnastik, hopp och dans under två 
söndagar i rad.
Ålder: 6-12 år
Tid: Söndag 4/7 och söndag 11/7 kl. 16:00-17:00 (grupp 1) eller 17:00-18:00 (grupp 2)
Plats: Utomhus vid Hanebol
Max antal deltagare: 10/grupp
Anmälan till Belinda Lindell, belinda_lindell@hotmail.se senast den 27/6.

Hopprepsverkstad
Slå ditt eget hopprep på en repslagarmaskin! Vi erbjuder fyra olika tillfällen att 
välja mellan.
Ålder: 6-12 år
Tid: Måndag 5/7 kl. 10:00-12:30 eller 13:30-16:00 
Tisdag 6/7 kl. 10:00-12:30 eller 13:30-16:00
Plats: Utomhus vid gamla prästgården i Edsleskog
Max antal deltagare: 5/tillfälle
Anmälan till Ulla Björkdahl, ulla.bjorkdahl@amal.se, 073-401 27 73 senast den 28/6.

Sloydtrukken
Under fyra dagar i augusti dyker Sloydtrukken upp på fyra olika platser i Åmåls 
kommun. Tillsammans med dess ledare får du prova på att slöjda i olika material, 
tälja i trä eller smida i järn.
Ålder: 6-15 år (smide 10-15 år)
Tid och plats:  
Måndag 2/8 kl. 09:00-12:00, 13:00-16:00, Plantaget
Onsdag 4/8 kl. 09:00-12:00, 13:00-16:00, Fengersfors badplats, Knarrbysjön
Fredag 6/8 kl. 09:00-12:00, 13:00-16:00, Örnäs camping
Måndag 9/8 kl. 09:00-12:00, 13:00-16:00, Forsbackabaden
Det är drop-in, så ingen anmälan krävs.



För mer information
All information om aktiviteter kommer att ske via Facebook  
och Åmåls kommuns hemsida, amal.se/sommarlov

Sommar på Huset 
Under veckorna 24-27 har ungdomsgården Huset öppet tisdagar till 
fredagar kl. 14:00–21:00 samt lördagar kl. 15:00–22:00 för dig som gått ut 
årskurs sju upp till och med 17 år. 

Förutom vår vanliga verksamhet erbjuder vi varje dag en planerad aktivitet

Vecka 23 
Lördag: Grillkväll

Vecka 24
Tisdag-fredag: Fix på gården
Lördag: Fix och grill på gården

Vecka 25
Tisdag: Fix på gården
Onsdag: Pynta gården inför midsommar
Torsdag: Midsommarfirande med tårta

Vecka 26
Tisdag: Fix på gården
Onsdag: Spelkväll på gården
Torsdag: Fifa-cup ute
Fredag: Bingo på gården
Lördag: Invigning av ”Nya gården”. Livemusik med GAMMA RADIATION

Vecka 27
Tisdag: Femkamp på gården
Onsdag: Minigolf
Torsdag: Dart-cup
Fredag: Bingo på gården
Lördag: Sommaravslutning
 
Information och uppdateringar kommer på vår Instagram (husetamal) och 
Facebook (huset åmål). Vill du ringa, når du fritidsledarna på 0532-170 24. 
Vi följer så klart FHM:s rekommendationer och de aktiviteter vi genomför är 
såväl utomhus som inomhus.

Tips! 
Ni ungdomar får gärna komma med förslag på aktiviteter till de ansvariga 
fritidsledarna. Men tänk på att under sommaren 2021 kommer det inte före-
komma några resor, då alla aktiviteter ska vara covid-19 säkrade.


