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RESA TILL SKARASOMMARLANSKARASOMMARLANÄrendenummer 161004161004-O622O622-QR95
Här kommer en kortfattad rapport från oss Afrikas Horn Kulturcenter

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarverksamhet Afrikas Horn Kulturcenters
medlemmar. Verksamheten kallades ”RESA TILL SKARASOMMARLAN”

Ett stort tack till alla som bidragit till att denna verksamhet kunde genomföras med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Abdulkadir Hussien som arbetade med

resan helt ideellt och investerade mycket tid i skarasommarland resan för föreningar
räkning. Vi vill gärna tacka personalen på Örebro kommun, Fritid och Turism för
deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och Turism
Vi vill härmed rapportera resans resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter
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Afrikas Horn Kulturcenter
Föreningens presentation

Afrikas Horn Kulturcenter bildades som en ideell förening 1992 i Örebro. AHKC

stöttar och skapar vuxen, barn och ungdomsverksamheter i samarbete med ideella

krafter i föreningen. Föreningen engagerar och stöttar medlemmarna. För att bedriva
verksamhet söker vi medel av olika bidragsgivare och samarbetspartners. AHKC
organiserar somalier från Afrikas Horn,

Förenings huvudmål kan sammanfattas;
•
•
•
•
•
•
•

Bevara medlemmarnas kulturarv

Arbeta för ömsesidig integration i samhället
Arbeta för allas delaktighet i samhället

Arbeta för jämlikhet och jämställdhet mellan människor och kön
Arbeta för alla människors lika värde

Aktivt verka för somaliernas enighet och intresse i Örebro kommun.
Att aktivt ta socialt ansvar över vår närmiljö

aktiviteter::
Vi försöker nå målet genom att anordna följande aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Vi skapar olika typer av kulturarrangemang

Vi utvecklar olika projekt riktade till olika målgrupper i föreningen

Vi har olika sorts studiecirklar riktade till olika målgrupper i föreningen
Vi gör seminarier och studieresor

Vi samarbetar med andra organisationer i samhället
Vi erbjuder läxhjälp för barn och vuxna

Vi erbjuder kolloverksamheter och utflykter.

Syftet med resan var;
•

Att erbjuda sommaraktivitet tillbarnfamiljer som är medlemmar i vår förening.
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•

Att hjälpa barn med bra sommar upplevelse genom att resa till
Skarasommarland.

Målgruppen var;

Barnfamiljer som är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av resan - Reseskildring

Afrikas Horn Kulturcenter erbjuder roliga sommaraktiviteter till våra medlemmar där

många är hemma och sysslolösa under sommarlovet. Vi gör utflykter och aktiviteter

som unga i föreningen annars inte har tillgång till. En av dessa aktiviteter har varit att
vi erbjöd våra barnfamiljer resa till Skarasommarland.

Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark. Man kan uppleva allt från
häftiga badaktiviteter och imponerande vattenshower till gokart och ett tivoli med
berg- och dalbanor.
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I Med att vi visste att på Skara Sommarland finns många olika attraktioner i vatten
och på land. Vi tyckte att det skulle vara lämpligt att resa där för alla kan hitta
någonting de gillar.

De aktiviteter som var populär bland vår deltagare var:
•

Big Drop – Europas högsta vattenfritt fall

•

Cobra – en vattenrutschbana som ger en känsla

•

Snakepit – en vattenattraktion med tre slingrande

•

Dykshow - vågad stunt

•

av viktlöshet
banor.

Roddbåtar eller vattenskidor
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Åkattraktionerna ingår

I entrépriset ingår alla åkattraktioner, Mellan alla aktiviteter behövde vi ladda med

energi. Vi kunde hitta restauranger, kaféer och kiosker för alla smaker.

Antal barn 00-7 år
Pojkar

Flickor

49

82

Antal barn 88-19 år
Pojkar

Flickor

53

79

Antal vuxna

Kvinnor 20år och äldre 73
Män 20år och äldre

33

Resan till Skarasommarland har fungerat väl och barnen har skött sig bra med rutiner

innan, under och efter resan. Det har varit en bra sammanhållning i familjerna som
deltog resan. I ett fåtal fall har vi dock upplevt, som arrangörer, brist på
kommunikation från ett fåtal resedeltagare vilket gjort att vi upplevt att uppdraget som
reseledare inte varit lätt att genomföra. Vi kommer i framtiden vara tydligare att föra

fram spelreglerna och riktlinjer när vi arrangerar en resa nästa gång och hoppas det
ska ge positivt resultat.
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Projektrapport SIMSKOLAN
Ärendenummer 160415-O605-NO36

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarprojekt för somaliska barn i Brickebacken.
Projektet kallades Simskolan.

Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Mahdi Wasama som arbetade med

projektet helt ideellt och investerade mycket tid i projektet för föreningar räkning. Vi
vill också gärna rikta ett stort tack till Gunn Wenzel som uppmuntrade oss att söka
projektet för våra barn i Brickebacken

Vi vill gärna tacka personalen på Eyrabadet Örebro och Örebro kommun, Fritid och
Turism för deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och
Turism
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Vi vill härmed rapportera projektets resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av projektet

Att kunna flyta, våga doppa sig, ta sig fram och känna sig trygg i vatten är en

underbar känsla. Det beskrivs som en frihetskänsla som där barnen sprudlar av
glädje när de faktiskt inser att de kan simma. Att kunna simma är därför en

baskunskap för livet. Enligt oss Afrikas horn kulturcenter handlar inte simning bara
om en motionsform och en överlevnadsstrategi. Den tillför även glädjen av att kunna
bada tillsammans med vänner, åka ut till havet, paddla kanot och att känna trygghet i
och i närheten av vatten. Dessutom drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken i

Sverige. Simning och livräddning ligger som ett obligatoriskt moment i skolans

läroplan men ändå finns det många barn ute på de svenska samhälle som inte kan
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simma. Att inte ha en kunskap som de flesta har kan leda till ett utanförskap.
Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter tycker och tror på att "Alla barn i Sverige ska få

chansen att lära sig simma". Många av våra medlemmars barn behöver stöd i
simning.

Syftet med projektet var;
•
•
•

Att erbjuda simskola för barn vars föräldrar är medlemmar i vår förening.
Att hjälpa barn lära sig simma

Att förebygga drunkning av barn

Målgruppen var;
Barn över 5 år vars föräldrar är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Projektresultat

Afrikas Horn Kulturcenter arbetar med barn och ungas fritid och delaktighet i

områdena där de bor. Många barn uttrycker att de vill hålla på med simning på sin
fritid men också att de är oroliga över att de inte klarat simningen i skolan. 10 barn
från Brickebacken (se nedstående, Deltagarlista) har fått därför möjlighet att gå i
simskola under två veckor på sommarlovet. De fick lära sig simma eller utveckla sina
simkunskaper. Från och till simskolan följde ledare från Afrikas Horn Kulturcenter
barnen. Det var 3 tjejer och 7 pojkar som deltog simundervisningen.

Barnen deltog simundervisningen regelbunt, det kunde hända att ett och annat barn
saknades vis dag. Vi har också uppmärksammat att simkunnigheten varierar kraftigt
bland barnen. En del av barnen har aldrig varit i vatten. Då får man börja sakta, sakta

och bara hjälpa dem att komma i vattnet, medan en del av barnen kämpar för att
hålla sig flytande och andra crawlar bekymmersfritt. Oavsett vilken nivå barnen log
på är det klart att undervisningen har gett resultat.

Barnen hade roligt och kände sig tryggt att testa nya saker!
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Simskolans deltagarlista
7.

Kifaax Cabdullaahi Mohamed(
Granrisvägen 3 R
702 35 Örebro

8.

Yasir Ibrahim Abdi
Granrisvägen 36 R
702 34 örebro

9.

Amiir Ibrahim Abdullahi

2.

Björkrisvägen 21 E
702 34 örebro

3.

3670353 Örebro
10. Abdirahman Ali Abdulkadir
Granrisvägen 26 S 702 35 Örebro

Sagal Warsama
Tallrisvägen 2 S, Tell: 0705611016

4.

Samatar Warsama
Tallrisvägen 2 S, 70234 Örrebro

Abdirahman Yusuf Abdow
Anna Lenad Engströmsväg

11.

1.

Tel. 070565611016
5.

Shucayb Cabdiraxman
Björkrisvägen 23 B, 702 34 örebro

6.

Abdillahi Ibrahim Abdillahi
Bjorkrisvägaen 21 F 702 34 Örebro

Abdirahman yassin Hiersi

Björkrisvägen 21 F, 702 34 Örebro
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och på land. Vi tyckte att det skulle vara lämpligt att resa där för alla kan hitta
någonting de gillar.

De aktiviteter som var populär bland vår deltagare var:
•

Big Drop – Europas högsta vattenfritt fall

•

Cobra – en vattenrutschbana som ger en känsla

•

Snakepit – en vattenattraktion med tre slingrande

•

Dykshow - vågad stunt

•

av viktlöshet
banor.

Roddbåtar eller vattenskidor

AFRIKAS HORN KULTUR CENTER "AHKC"
43 Örebro Tel: 070602 94 57 alt 0722890852
Besöksadress Slottsgatan 13 703 61 Örebro

Org. nr:- 875002-5622 Postgiro 501688-6
Facebook; http://www.facebook.com/ahkc.ahkc

Box 165

701

Åkattraktionerna ingår

I entrépriset ingår alla åkattraktioner, Mellan alla aktiviteter behövde vi ladda med

energi. Vi kunde hitta restauranger, kaféer och kiosker för alla smaker.

Antal barn 00-7 år
Pojkar

Flickor

49

82

Antal barn 88-19 år
Pojkar

Flickor

53

79

Antal vuxna

Kvinnor 20år och äldre 73
Män 20år och äldre

33

Resan till Skarasommarland har fungerat väl och barnen har skött sig bra med rutiner

innan, under och efter resan. Det har varit en bra sammanhållning i familjerna som
deltog resan. I ett fåtal fall har vi dock upplevt, som arrangörer, brist på
kommunikation från ett fåtal resedeltagare vilket gjort att vi upplevt att uppdraget som
reseledare inte varit lätt att genomföra. Vi kommer i framtiden vara tydligare att föra

fram spelreglerna och riktlinjer när vi arrangerar en resa nästa gång och hoppas det
ska ge positivt resultat.

AFRIKAS HORN KULTUR CENTER "AHKC"
43 Örebro Tel: 070602 94 57 alt 0722890852
Besöksadress Slottsgatan 13 703 61 Örebro

Org. nr:- 875002-5622 Postgiro 501688-6
Facebook; http://www.facebook.com/ahkc.ahkc

Box 165

701

AFRIKAS HORN KULTUR CENTER "AHKC"
43 Örebro Tel: 070602 94 57 alt 0722890852
Besöksadress Slottsgatan 13 703 61 Örebro

Org. nr:- 875002-5622 Postgiro 501688-6
Facebook; http://www.facebook.com/ahkc.ahkc

Box 165

701
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Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarprojekt för somaliska barn i Brickebacken.
Projektet kallades Simskolan.

Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Mahdi Wasama som arbetade med
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Vi vill härmed rapportera projektets resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av projektet

Att kunna flyta, våga doppa sig, ta sig fram och känna sig trygg i vatten är en

underbar känsla. Det beskrivs som en frihetskänsla som där barnen sprudlar av
glädje när de faktiskt inser att de kan simma. Att kunna simma är därför en

baskunskap för livet. Enligt oss Afrikas horn kulturcenter handlar inte simning bara
om en motionsform och en överlevnadsstrategi. Den tillför även glädjen av att kunna
bada tillsammans med vänner, åka ut till havet, paddla kanot och att känna trygghet i
och i närheten av vatten. Dessutom drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken i

Sverige. Simning och livräddning ligger som ett obligatoriskt moment i skolans

läroplan men ändå finns det många barn ute på de svenska samhälle som inte kan
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simma. Att inte ha en kunskap som de flesta har kan leda till ett utanförskap.
Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter tycker och tror på att "Alla barn i Sverige ska få

chansen att lära sig simma". Många av våra medlemmars barn behöver stöd i
simning.

Syftet med projektet var;
•
•
•

Att erbjuda simskola för barn vars föräldrar är medlemmar i vår förening.
Att hjälpa barn lära sig simma

Att förebygga drunkning av barn

Målgruppen var;
Barn över 5 år vars föräldrar är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Projektresultat

Afrikas Horn Kulturcenter arbetar med barn och ungas fritid och delaktighet i

områdena där de bor. Många barn uttrycker att de vill hålla på med simning på sin
fritid men också att de är oroliga över att de inte klarat simningen i skolan. 10 barn
från Brickebacken (se nedstående, Deltagarlista) har fått därför möjlighet att gå i
simskola under två veckor på sommarlovet. De fick lära sig simma eller utveckla sina
simkunskaper. Från och till simskolan följde ledare från Afrikas Horn Kulturcenter
barnen. Det var 3 tjejer och 7 pojkar som deltog simundervisningen.

Barnen deltog simundervisningen regelbunt, det kunde hända att ett och annat barn
saknades vis dag. Vi har också uppmärksammat att simkunnigheten varierar kraftigt
bland barnen. En del av barnen har aldrig varit i vatten. Då får man börja sakta, sakta

och bara hjälpa dem att komma i vattnet, medan en del av barnen kämpar för att
hålla sig flytande och andra crawlar bekymmersfritt. Oavsett vilken nivå barnen log
på är det klart att undervisningen har gett resultat.

Barnen hade roligt och kände sig tryggt att testa nya saker!
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10. Abdirahman Ali Abdulkadir
Granrisvägen 26 S 702 35 Örebro

Sagal Warsama
Tallrisvägen 2 S, Tell: 0705611016

4.

Samatar Warsama
Tallrisvägen 2 S, 70234 Örrebro

Abdirahman Yusuf Abdow
Anna Lenad Engströmsväg

11.

1.

Tel. 070565611016
5.

Shucayb Cabdiraxman
Björkrisvägen 23 B, 702 34 örebro

6.

Abdillahi Ibrahim Abdillahi
Bjorkrisvägaen 21 F 702 34 Örebro

Abdirahman yassin Hiersi

Björkrisvägen 21 F, 702 34 Örebro
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Föreningen Afrikas Horn
Kulturcenters sommarverksamheter
två rapporter

Sommaren 2016
Skarasommarland och Simskolan
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RESA TILL SKARASOMMARLANSKARASOMMARLANÄrendenummer 161004161004-O622O622-QR95
Här kommer en kortfattad rapport från oss Afrikas Horn Kulturcenter

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarverksamhet Afrikas Horn Kulturcenters
medlemmar. Verksamheten kallades ”RESA TILL SKARASOMMARLAN”

Ett stort tack till alla som bidragit till att denna verksamhet kunde genomföras med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Abdulkadir Hussien som arbetade med

resan helt ideellt och investerade mycket tid i skarasommarland resan för föreningar
räkning. Vi vill gärna tacka personalen på Örebro kommun, Fritid och Turism för
deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och Turism
Vi vill härmed rapportera resans resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter
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Afrikas Horn Kulturcenter
Föreningens presentation

Afrikas Horn Kulturcenter bildades som en ideell förening 1992 i Örebro. AHKC

stöttar och skapar vuxen, barn och ungdomsverksamheter i samarbete med ideella

krafter i föreningen. Föreningen engagerar och stöttar medlemmarna. För att bedriva
verksamhet söker vi medel av olika bidragsgivare och samarbetspartners. AHKC
organiserar somalier från Afrikas Horn,

Förenings huvudmål kan sammanfattas;
•
•
•
•
•
•
•

Bevara medlemmarnas kulturarv

Arbeta för ömsesidig integration i samhället
Arbeta för allas delaktighet i samhället

Arbeta för jämlikhet och jämställdhet mellan människor och kön
Arbeta för alla människors lika värde

Aktivt verka för somaliernas enighet och intresse i Örebro kommun.
Att aktivt ta socialt ansvar över vår närmiljö

aktiviteter::
Vi försöker nå målet genom att anordna följande aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Vi skapar olika typer av kulturarrangemang

Vi utvecklar olika projekt riktade till olika målgrupper i föreningen

Vi har olika sorts studiecirklar riktade till olika målgrupper i föreningen
Vi gör seminarier och studieresor

Vi samarbetar med andra organisationer i samhället
Vi erbjuder läxhjälp för barn och vuxna

Vi erbjuder kolloverksamheter och utflykter.

Syftet med resan var;
•

Att erbjuda sommaraktivitet tillbarnfamiljer som är medlemmar i vår förening.
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•

Att hjälpa barn med bra sommar upplevelse genom att resa till
Skarasommarland.

Målgruppen var;

Barnfamiljer som är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av resan - Reseskildring

Afrikas Horn Kulturcenter erbjuder roliga sommaraktiviteter till våra medlemmar där

många är hemma och sysslolösa under sommarlovet. Vi gör utflykter och aktiviteter

som unga i föreningen annars inte har tillgång till. En av dessa aktiviteter har varit att
vi erbjöd våra barnfamiljer resa till Skarasommarland.

Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark. Man kan uppleva allt från
häftiga badaktiviteter och imponerande vattenshower till gokart och ett tivoli med
berg- och dalbanor.
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I Med att vi visste att på Skara Sommarland finns många olika attraktioner i vatten
och på land. Vi tyckte att det skulle vara lämpligt att resa där för alla kan hitta
någonting de gillar.

De aktiviteter som var populär bland vår deltagare var:
•

Big Drop – Europas högsta vattenfritt fall

•

Cobra – en vattenrutschbana som ger en känsla

•

Snakepit – en vattenattraktion med tre slingrande

•

Dykshow - vågad stunt

•

av viktlöshet
banor.

Roddbåtar eller vattenskidor
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Åkattraktionerna ingår

I entrépriset ingår alla åkattraktioner, Mellan alla aktiviteter behövde vi ladda med

energi. Vi kunde hitta restauranger, kaféer och kiosker för alla smaker.

Antal barn 00-7 år
Pojkar

Flickor

49

82

Antal barn 88-19 år
Pojkar

Flickor

53

79

Antal vuxna

Kvinnor 20år och äldre 73
Män 20år och äldre

33

Resan till Skarasommarland har fungerat väl och barnen har skött sig bra med rutiner

innan, under och efter resan. Det har varit en bra sammanhållning i familjerna som
deltog resan. I ett fåtal fall har vi dock upplevt, som arrangörer, brist på
kommunikation från ett fåtal resedeltagare vilket gjort att vi upplevt att uppdraget som
reseledare inte varit lätt att genomföra. Vi kommer i framtiden vara tydligare att föra

fram spelreglerna och riktlinjer när vi arrangerar en resa nästa gång och hoppas det
ska ge positivt resultat.
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Projektrapport SIMSKOLAN
Ärendenummer 160415-O605-NO36

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarprojekt för somaliska barn i Brickebacken.
Projektet kallades Simskolan.

Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Mahdi Wasama som arbetade med

projektet helt ideellt och investerade mycket tid i projektet för föreningar räkning. Vi
vill också gärna rikta ett stort tack till Gunn Wenzel som uppmuntrade oss att söka
projektet för våra barn i Brickebacken

Vi vill gärna tacka personalen på Eyrabadet Örebro och Örebro kommun, Fritid och
Turism för deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och
Turism

AFRIKAS HORN KULTUR CENTER "AHKC"
43 Örebro Tel: 070602 94 57 alt 0722890852
Besöksadress Slottsgatan 13 703 61 Örebro

Org. nr:- 875002-5622 Postgiro 501688-6
Facebook; http://www.facebook.com/ahkc.ahkc

Box 165

701

Vi vill härmed rapportera projektets resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av projektet

Att kunna flyta, våga doppa sig, ta sig fram och känna sig trygg i vatten är en

underbar känsla. Det beskrivs som en frihetskänsla som där barnen sprudlar av
glädje när de faktiskt inser att de kan simma. Att kunna simma är därför en

baskunskap för livet. Enligt oss Afrikas horn kulturcenter handlar inte simning bara
om en motionsform och en överlevnadsstrategi. Den tillför även glädjen av att kunna
bada tillsammans med vänner, åka ut till havet, paddla kanot och att känna trygghet i
och i närheten av vatten. Dessutom drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken i

Sverige. Simning och livräddning ligger som ett obligatoriskt moment i skolans

läroplan men ändå finns det många barn ute på de svenska samhälle som inte kan
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simma. Att inte ha en kunskap som de flesta har kan leda till ett utanförskap.
Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter tycker och tror på att "Alla barn i Sverige ska få

chansen att lära sig simma". Många av våra medlemmars barn behöver stöd i
simning.

Syftet med projektet var;
•
•
•

Att erbjuda simskola för barn vars föräldrar är medlemmar i vår förening.
Att hjälpa barn lära sig simma

Att förebygga drunkning av barn

Målgruppen var;
Barn över 5 år vars föräldrar är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Projektresultat

Afrikas Horn Kulturcenter arbetar med barn och ungas fritid och delaktighet i

områdena där de bor. Många barn uttrycker att de vill hålla på med simning på sin
fritid men också att de är oroliga över att de inte klarat simningen i skolan. 10 barn
från Brickebacken (se nedstående, Deltagarlista) har fått därför möjlighet att gå i
simskola under två veckor på sommarlovet. De fick lära sig simma eller utveckla sina
simkunskaper. Från och till simskolan följde ledare från Afrikas Horn Kulturcenter
barnen. Det var 3 tjejer och 7 pojkar som deltog simundervisningen.

Barnen deltog simundervisningen regelbunt, det kunde hända att ett och annat barn
saknades vis dag. Vi har också uppmärksammat att simkunnigheten varierar kraftigt
bland barnen. En del av barnen har aldrig varit i vatten. Då får man börja sakta, sakta

och bara hjälpa dem att komma i vattnet, medan en del av barnen kämpar för att
hålla sig flytande och andra crawlar bekymmersfritt. Oavsett vilken nivå barnen log
på är det klart att undervisningen har gett resultat.

Barnen hade roligt och kände sig tryggt att testa nya saker!
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Simskolans deltagarlista
7.

Kifaax Cabdullaahi Mohamed(
Granrisvägen 3 R
702 35 Örebro

8.

Yasir Ibrahim Abdi
Granrisvägen 36 R
702 34 örebro

9.

Amiir Ibrahim Abdullahi

2.

Björkrisvägen 21 E
702 34 örebro

3.

3670353 Örebro
10. Abdirahman Ali Abdulkadir
Granrisvägen 26 S 702 35 Örebro

Sagal Warsama
Tallrisvägen 2 S, Tell: 0705611016

4.

Samatar Warsama
Tallrisvägen 2 S, 70234 Örrebro

Abdirahman Yusuf Abdow
Anna Lenad Engströmsväg

11.

1.

Tel. 070565611016
5.

Shucayb Cabdiraxman
Björkrisvägen 23 B, 702 34 örebro

6.

Abdillahi Ibrahim Abdillahi
Bjorkrisvägaen 21 F 702 34 Örebro

Abdirahman yassin Hiersi

Björkrisvägen 21 F, 702 34 Örebro
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Föreningen Afrikas Horn
Kulturcenters sommarverksamheter
två rapporter

Sommaren 2016
Skarasommarland och Simskolan
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RESA TILL SKARASOMMARLANSKARASOMMARLANÄrendenummer 161004161004-O622O622-QR95
Här kommer en kortfattad rapport från oss Afrikas Horn Kulturcenter

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarverksamhet Afrikas Horn Kulturcenters
medlemmar. Verksamheten kallades ”RESA TILL SKARASOMMARLAN”

Ett stort tack till alla som bidragit till att denna verksamhet kunde genomföras med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Abdulkadir Hussien som arbetade med

resan helt ideellt och investerade mycket tid i skarasommarland resan för föreningar
räkning. Vi vill gärna tacka personalen på Örebro kommun, Fritid och Turism för
deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och Turism
Vi vill härmed rapportera resans resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter
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Afrikas Horn Kulturcenter
Föreningens presentation

Afrikas Horn Kulturcenter bildades som en ideell förening 1992 i Örebro. AHKC

stöttar och skapar vuxen, barn och ungdomsverksamheter i samarbete med ideella

krafter i föreningen. Föreningen engagerar och stöttar medlemmarna. För att bedriva
verksamhet söker vi medel av olika bidragsgivare och samarbetspartners. AHKC
organiserar somalier från Afrikas Horn,

Förenings huvudmål kan sammanfattas;
•
•
•
•
•
•
•

Bevara medlemmarnas kulturarv

Arbeta för ömsesidig integration i samhället
Arbeta för allas delaktighet i samhället

Arbeta för jämlikhet och jämställdhet mellan människor och kön
Arbeta för alla människors lika värde

Aktivt verka för somaliernas enighet och intresse i Örebro kommun.
Att aktivt ta socialt ansvar över vår närmiljö

aktiviteter::
Vi försöker nå målet genom att anordna följande aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Vi skapar olika typer av kulturarrangemang

Vi utvecklar olika projekt riktade till olika målgrupper i föreningen

Vi har olika sorts studiecirklar riktade till olika målgrupper i föreningen
Vi gör seminarier och studieresor

Vi samarbetar med andra organisationer i samhället
Vi erbjuder läxhjälp för barn och vuxna

Vi erbjuder kolloverksamheter och utflykter.

Syftet med resan var;
•

Att erbjuda sommaraktivitet tillbarnfamiljer som är medlemmar i vår förening.
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•

Att hjälpa barn med bra sommar upplevelse genom att resa till
Skarasommarland.

Målgruppen var;

Barnfamiljer som är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av resan - Reseskildring

Afrikas Horn Kulturcenter erbjuder roliga sommaraktiviteter till våra medlemmar där

många är hemma och sysslolösa under sommarlovet. Vi gör utflykter och aktiviteter

som unga i föreningen annars inte har tillgång till. En av dessa aktiviteter har varit att
vi erbjöd våra barnfamiljer resa till Skarasommarland.

Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark. Man kan uppleva allt från
häftiga badaktiviteter och imponerande vattenshower till gokart och ett tivoli med
berg- och dalbanor.
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I Med att vi visste att på Skara Sommarland finns många olika attraktioner i vatten
och på land. Vi tyckte att det skulle vara lämpligt att resa där för alla kan hitta
någonting de gillar.

De aktiviteter som var populär bland vår deltagare var:
•

Big Drop – Europas högsta vattenfritt fall

•

Cobra – en vattenrutschbana som ger en känsla

•

Snakepit – en vattenattraktion med tre slingrande

•

Dykshow - vågad stunt

•

av viktlöshet
banor.

Roddbåtar eller vattenskidor
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Åkattraktionerna ingår

I entrépriset ingår alla åkattraktioner, Mellan alla aktiviteter behövde vi ladda med

energi. Vi kunde hitta restauranger, kaféer och kiosker för alla smaker.

Antal barn 00-7 år
Pojkar

Flickor

49

82

Antal barn 88-19 år
Pojkar

Flickor

53

79

Antal vuxna

Kvinnor 20år och äldre 73
Män 20år och äldre

33

Resan till Skarasommarland har fungerat väl och barnen har skött sig bra med rutiner

innan, under och efter resan. Det har varit en bra sammanhållning i familjerna som
deltog resan. I ett fåtal fall har vi dock upplevt, som arrangörer, brist på
kommunikation från ett fåtal resedeltagare vilket gjort att vi upplevt att uppdraget som
reseledare inte varit lätt att genomföra. Vi kommer i framtiden vara tydligare att föra

fram spelreglerna och riktlinjer när vi arrangerar en resa nästa gång och hoppas det
ska ge positivt resultat.

AFRIKAS HORN KULTUR CENTER "AHKC"
43 Örebro Tel: 070602 94 57 alt 0722890852
Besöksadress Slottsgatan 13 703 61 Örebro

Org. nr:- 875002-5622 Postgiro 501688-6
Facebook; http://www.facebook.com/ahkc.ahkc

Box 165

701

AFRIKAS HORN KULTUR CENTER "AHKC"
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Projektrapport SIMSKOLAN
Ärendenummer 160415-O605-NO36

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarprojekt för somaliska barn i Brickebacken.
Projektet kallades Simskolan.

Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Mahdi Wasama som arbetade med

projektet helt ideellt och investerade mycket tid i projektet för föreningar räkning. Vi
vill också gärna rikta ett stort tack till Gunn Wenzel som uppmuntrade oss att söka
projektet för våra barn i Brickebacken

Vi vill gärna tacka personalen på Eyrabadet Örebro och Örebro kommun, Fritid och
Turism för deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och
Turism
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Vi vill härmed rapportera projektets resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av projektet

Att kunna flyta, våga doppa sig, ta sig fram och känna sig trygg i vatten är en

underbar känsla. Det beskrivs som en frihetskänsla som där barnen sprudlar av
glädje när de faktiskt inser att de kan simma. Att kunna simma är därför en

baskunskap för livet. Enligt oss Afrikas horn kulturcenter handlar inte simning bara
om en motionsform och en överlevnadsstrategi. Den tillför även glädjen av att kunna
bada tillsammans med vänner, åka ut till havet, paddla kanot och att känna trygghet i
och i närheten av vatten. Dessutom drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken i

Sverige. Simning och livräddning ligger som ett obligatoriskt moment i skolans

läroplan men ändå finns det många barn ute på de svenska samhälle som inte kan
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simma. Att inte ha en kunskap som de flesta har kan leda till ett utanförskap.
Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter tycker och tror på att "Alla barn i Sverige ska få

chansen att lära sig simma". Många av våra medlemmars barn behöver stöd i
simning.

Syftet med projektet var;
•
•
•

Att erbjuda simskola för barn vars föräldrar är medlemmar i vår förening.
Att hjälpa barn lära sig simma

Att förebygga drunkning av barn

Målgruppen var;
Barn över 5 år vars föräldrar är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Projektresultat

Afrikas Horn Kulturcenter arbetar med barn och ungas fritid och delaktighet i

områdena där de bor. Många barn uttrycker att de vill hålla på med simning på sin
fritid men också att de är oroliga över att de inte klarat simningen i skolan. 10 barn
från Brickebacken (se nedstående, Deltagarlista) har fått därför möjlighet att gå i
simskola under två veckor på sommarlovet. De fick lära sig simma eller utveckla sina
simkunskaper. Från och till simskolan följde ledare från Afrikas Horn Kulturcenter
barnen. Det var 3 tjejer och 7 pojkar som deltog simundervisningen.

Barnen deltog simundervisningen regelbunt, det kunde hända att ett och annat barn
saknades vis dag. Vi har också uppmärksammat att simkunnigheten varierar kraftigt
bland barnen. En del av barnen har aldrig varit i vatten. Då får man börja sakta, sakta

och bara hjälpa dem att komma i vattnet, medan en del av barnen kämpar för att
hålla sig flytande och andra crawlar bekymmersfritt. Oavsett vilken nivå barnen log
på är det klart att undervisningen har gett resultat.

Barnen hade roligt och kände sig tryggt att testa nya saker!
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Simskolans deltagarlista
7.

Kifaax Cabdullaahi Mohamed(
Granrisvägen 3 R
702 35 Örebro

8.

Yasir Ibrahim Abdi
Granrisvägen 36 R
702 34 örebro

9.

Amiir Ibrahim Abdullahi

2.

Björkrisvägen 21 E
702 34 örebro

3.

3670353 Örebro
10. Abdirahman Ali Abdulkadir
Granrisvägen 26 S 702 35 Örebro

Sagal Warsama
Tallrisvägen 2 S, Tell: 0705611016

4.

Samatar Warsama
Tallrisvägen 2 S, 70234 Örrebro

Abdirahman Yusuf Abdow
Anna Lenad Engströmsväg

11.

1.

Tel. 070565611016
5.

Shucayb Cabdiraxman
Björkrisvägen 23 B, 702 34 örebro

6.

Abdillahi Ibrahim Abdillahi
Bjorkrisvägaen 21 F 702 34 Örebro

Abdirahman yassin Hiersi

Björkrisvägen 21 F, 702 34 Örebro
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Föreningen Afrikas Horn
Kulturcenters sommarverksamheter
två rapporter

Sommaren 2016
Skarasommarland och Simskolan
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RESA TILL SKARASOMMARLANSKARASOMMARLANÄrendenummer 161004161004-O622O622-QR95
Här kommer en kortfattad rapport från oss Afrikas Horn Kulturcenter

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarverksamhet Afrikas Horn Kulturcenters
medlemmar. Verksamheten kallades ”RESA TILL SKARASOMMARLAN”

Ett stort tack till alla som bidragit till att denna verksamhet kunde genomföras med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Abdulkadir Hussien som arbetade med

resan helt ideellt och investerade mycket tid i skarasommarland resan för föreningar
räkning. Vi vill gärna tacka personalen på Örebro kommun, Fritid och Turism för
deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och Turism
Vi vill härmed rapportera resans resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter
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Afrikas Horn Kulturcenter
Föreningens presentation

Afrikas Horn Kulturcenter bildades som en ideell förening 1992 i Örebro. AHKC

stöttar och skapar vuxen, barn och ungdomsverksamheter i samarbete med ideella

krafter i föreningen. Föreningen engagerar och stöttar medlemmarna. För att bedriva
verksamhet söker vi medel av olika bidragsgivare och samarbetspartners. AHKC
organiserar somalier från Afrikas Horn,

Förenings huvudmål kan sammanfattas;
•
•
•
•
•
•
•

Bevara medlemmarnas kulturarv

Arbeta för ömsesidig integration i samhället
Arbeta för allas delaktighet i samhället

Arbeta för jämlikhet och jämställdhet mellan människor och kön
Arbeta för alla människors lika värde

Aktivt verka för somaliernas enighet och intresse i Örebro kommun.
Att aktivt ta socialt ansvar över vår närmiljö

aktiviteter::
Vi försöker nå målet genom att anordna följande aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Vi skapar olika typer av kulturarrangemang

Vi utvecklar olika projekt riktade till olika målgrupper i föreningen

Vi har olika sorts studiecirklar riktade till olika målgrupper i föreningen
Vi gör seminarier och studieresor

Vi samarbetar med andra organisationer i samhället
Vi erbjuder läxhjälp för barn och vuxna

Vi erbjuder kolloverksamheter och utflykter.

Syftet med resan var;
•

Att erbjuda sommaraktivitet tillbarnfamiljer som är medlemmar i vår förening.
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•

Att hjälpa barn med bra sommar upplevelse genom att resa till
Skarasommarland.

Målgruppen var;

Barnfamiljer som är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av resan - Reseskildring

Afrikas Horn Kulturcenter erbjuder roliga sommaraktiviteter till våra medlemmar där

många är hemma och sysslolösa under sommarlovet. Vi gör utflykter och aktiviteter

som unga i föreningen annars inte har tillgång till. En av dessa aktiviteter har varit att
vi erbjöd våra barnfamiljer resa till Skarasommarland.

Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark. Man kan uppleva allt från
häftiga badaktiviteter och imponerande vattenshower till gokart och ett tivoli med
berg- och dalbanor.
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I Med att vi visste att på Skara Sommarland finns många olika attraktioner i vatten
och på land. Vi tyckte att det skulle vara lämpligt att resa där för alla kan hitta
någonting de gillar.

De aktiviteter som var populär bland vår deltagare var:
•

Big Drop – Europas högsta vattenfritt fall

•

Cobra – en vattenrutschbana som ger en känsla

•

Snakepit – en vattenattraktion med tre slingrande

•

Dykshow - vågad stunt

•

av viktlöshet
banor.

Roddbåtar eller vattenskidor
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Åkattraktionerna ingår

I entrépriset ingår alla åkattraktioner, Mellan alla aktiviteter behövde vi ladda med

energi. Vi kunde hitta restauranger, kaféer och kiosker för alla smaker.

Antal barn 00-7 år
Pojkar

Flickor

49

82

Antal barn 88-19 år
Pojkar

Flickor

53

79

Antal vuxna

Kvinnor 20år och äldre 73
Män 20år och äldre

33

Resan till Skarasommarland har fungerat väl och barnen har skött sig bra med rutiner

innan, under och efter resan. Det har varit en bra sammanhållning i familjerna som
deltog resan. I ett fåtal fall har vi dock upplevt, som arrangörer, brist på
kommunikation från ett fåtal resedeltagare vilket gjort att vi upplevt att uppdraget som
reseledare inte varit lätt att genomföra. Vi kommer i framtiden vara tydligare att föra

fram spelreglerna och riktlinjer när vi arrangerar en resa nästa gång och hoppas det
ska ge positivt resultat.
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Projektrapport SIMSKOLAN
Ärendenummer 160415-O605-NO36

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarprojekt för somaliska barn i Brickebacken.
Projektet kallades Simskolan.

Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Mahdi Wasama som arbetade med

projektet helt ideellt och investerade mycket tid i projektet för föreningar räkning. Vi
vill också gärna rikta ett stort tack till Gunn Wenzel som uppmuntrade oss att söka
projektet för våra barn i Brickebacken

Vi vill gärna tacka personalen på Eyrabadet Örebro och Örebro kommun, Fritid och
Turism för deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och
Turism
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Vi vill härmed rapportera projektets resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av projektet

Att kunna flyta, våga doppa sig, ta sig fram och känna sig trygg i vatten är en

underbar känsla. Det beskrivs som en frihetskänsla som där barnen sprudlar av
glädje när de faktiskt inser att de kan simma. Att kunna simma är därför en

baskunskap för livet. Enligt oss Afrikas horn kulturcenter handlar inte simning bara
om en motionsform och en överlevnadsstrategi. Den tillför även glädjen av att kunna
bada tillsammans med vänner, åka ut till havet, paddla kanot och att känna trygghet i
och i närheten av vatten. Dessutom drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken i

Sverige. Simning och livräddning ligger som ett obligatoriskt moment i skolans

läroplan men ändå finns det många barn ute på de svenska samhälle som inte kan
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simma. Att inte ha en kunskap som de flesta har kan leda till ett utanförskap.
Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter tycker och tror på att "Alla barn i Sverige ska få

chansen att lära sig simma". Många av våra medlemmars barn behöver stöd i
simning.

Syftet med projektet var;
•
•
•

Att erbjuda simskola för barn vars föräldrar är medlemmar i vår förening.
Att hjälpa barn lära sig simma

Att förebygga drunkning av barn

Målgruppen var;
Barn över 5 år vars föräldrar är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Projektresultat

Afrikas Horn Kulturcenter arbetar med barn och ungas fritid och delaktighet i

områdena där de bor. Många barn uttrycker att de vill hålla på med simning på sin
fritid men också att de är oroliga över att de inte klarat simningen i skolan. 10 barn
från Brickebacken (se nedstående, Deltagarlista) har fått därför möjlighet att gå i
simskola under två veckor på sommarlovet. De fick lära sig simma eller utveckla sina
simkunskaper. Från och till simskolan följde ledare från Afrikas Horn Kulturcenter
barnen. Det var 3 tjejer och 7 pojkar som deltog simundervisningen.

Barnen deltog simundervisningen regelbunt, det kunde hända att ett och annat barn
saknades vis dag. Vi har också uppmärksammat att simkunnigheten varierar kraftigt
bland barnen. En del av barnen har aldrig varit i vatten. Då får man börja sakta, sakta

och bara hjälpa dem att komma i vattnet, medan en del av barnen kämpar för att
hålla sig flytande och andra crawlar bekymmersfritt. Oavsett vilken nivå barnen log
på är det klart att undervisningen har gett resultat.

Barnen hade roligt och kände sig tryggt att testa nya saker!
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Simskolans deltagarlista
7.

Kifaax Cabdullaahi Mohamed(
Granrisvägen 3 R
702 35 Örebro

8.

Yasir Ibrahim Abdi
Granrisvägen 36 R
702 34 örebro

9.

Amiir Ibrahim Abdullahi

2.

Björkrisvägen 21 E
702 34 örebro

3.

3670353 Örebro
10. Abdirahman Ali Abdulkadir
Granrisvägen 26 S 702 35 Örebro

Sagal Warsama
Tallrisvägen 2 S, Tell: 0705611016

4.

Samatar Warsama
Tallrisvägen 2 S, 70234 Örrebro

Abdirahman Yusuf Abdow
Anna Lenad Engströmsväg

11.

1.

Tel. 070565611016
5.

Shucayb Cabdiraxman
Björkrisvägen 23 B, 702 34 örebro

6.

Abdillahi Ibrahim Abdillahi
Bjorkrisvägaen 21 F 702 34 Örebro

Abdirahman yassin Hiersi

Björkrisvägen 21 F, 702 34 Örebro
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Föreningen Afrikas Horn
Kulturcenters sommarverksamheter
två rapporter

Sommaren 2016
Skarasommarland och Simskolan
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RESA TILL SKARASOMMARLANSKARASOMMARLANÄrendenummer 161004161004-O622O622-QR95
Här kommer en kortfattad rapport från oss Afrikas Horn Kulturcenter

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarverksamhet Afrikas Horn Kulturcenters
medlemmar. Verksamheten kallades ”RESA TILL SKARASOMMARLAN”

Ett stort tack till alla som bidragit till att denna verksamhet kunde genomföras med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Abdulkadir Hussien som arbetade med

resan helt ideellt och investerade mycket tid i skarasommarland resan för föreningar
räkning. Vi vill gärna tacka personalen på Örebro kommun, Fritid och Turism för
deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och Turism
Vi vill härmed rapportera resans resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter
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Afrikas Horn Kulturcenter
Föreningens presentation

Afrikas Horn Kulturcenter bildades som en ideell förening 1992 i Örebro. AHKC

stöttar och skapar vuxen, barn och ungdomsverksamheter i samarbete med ideella

krafter i föreningen. Föreningen engagerar och stöttar medlemmarna. För att bedriva
verksamhet söker vi medel av olika bidragsgivare och samarbetspartners. AHKC
organiserar somalier från Afrikas Horn,

Förenings huvudmål kan sammanfattas;
•
•
•
•
•
•
•

Bevara medlemmarnas kulturarv

Arbeta för ömsesidig integration i samhället
Arbeta för allas delaktighet i samhället

Arbeta för jämlikhet och jämställdhet mellan människor och kön
Arbeta för alla människors lika värde

Aktivt verka för somaliernas enighet och intresse i Örebro kommun.
Att aktivt ta socialt ansvar över vår närmiljö

aktiviteter::
Vi försöker nå målet genom att anordna följande aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Vi skapar olika typer av kulturarrangemang

Vi utvecklar olika projekt riktade till olika målgrupper i föreningen

Vi har olika sorts studiecirklar riktade till olika målgrupper i föreningen
Vi gör seminarier och studieresor

Vi samarbetar med andra organisationer i samhället
Vi erbjuder läxhjälp för barn och vuxna

Vi erbjuder kolloverksamheter och utflykter.

Syftet med resan var;
•

Att erbjuda sommaraktivitet tillbarnfamiljer som är medlemmar i vår förening.
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•

Att hjälpa barn med bra sommar upplevelse genom att resa till
Skarasommarland.

Målgruppen var;

Barnfamiljer som är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av resan - Reseskildring

Afrikas Horn Kulturcenter erbjuder roliga sommaraktiviteter till våra medlemmar där

många är hemma och sysslolösa under sommarlovet. Vi gör utflykter och aktiviteter

som unga i föreningen annars inte har tillgång till. En av dessa aktiviteter har varit att
vi erbjöd våra barnfamiljer resa till Skarasommarland.

Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark. Man kan uppleva allt från
häftiga badaktiviteter och imponerande vattenshower till gokart och ett tivoli med
berg- och dalbanor.
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I Med att vi visste att på Skara Sommarland finns många olika attraktioner i vatten
och på land. Vi tyckte att det skulle vara lämpligt att resa där för alla kan hitta
någonting de gillar.

De aktiviteter som var populär bland vår deltagare var:
•

Big Drop – Europas högsta vattenfritt fall

•

Cobra – en vattenrutschbana som ger en känsla

•

Snakepit – en vattenattraktion med tre slingrande

•

Dykshow - vågad stunt

•

av viktlöshet
banor.

Roddbåtar eller vattenskidor
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Åkattraktionerna ingår

I entrépriset ingår alla åkattraktioner, Mellan alla aktiviteter behövde vi ladda med

energi. Vi kunde hitta restauranger, kaféer och kiosker för alla smaker.

Antal barn 00-7 år
Pojkar

Flickor

49

82

Antal barn 88-19 år
Pojkar

Flickor

53

79

Antal vuxna

Kvinnor 20år och äldre 73
Män 20år och äldre

33

Resan till Skarasommarland har fungerat väl och barnen har skött sig bra med rutiner

innan, under och efter resan. Det har varit en bra sammanhållning i familjerna som
deltog resan. I ett fåtal fall har vi dock upplevt, som arrangörer, brist på
kommunikation från ett fåtal resedeltagare vilket gjort att vi upplevt att uppdraget som
reseledare inte varit lätt att genomföra. Vi kommer i framtiden vara tydligare att föra

fram spelreglerna och riktlinjer när vi arrangerar en resa nästa gång och hoppas det
ska ge positivt resultat.
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Projektrapport SIMSKOLAN
Ärendenummer 160415-O605-NO36

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarprojekt för somaliska barn i Brickebacken.
Projektet kallades Simskolan.

Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Mahdi Wasama som arbetade med

projektet helt ideellt och investerade mycket tid i projektet för föreningar räkning. Vi
vill också gärna rikta ett stort tack till Gunn Wenzel som uppmuntrade oss att söka
projektet för våra barn i Brickebacken

Vi vill gärna tacka personalen på Eyrabadet Örebro och Örebro kommun, Fritid och
Turism för deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och
Turism
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Vi vill härmed rapportera projektets resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av projektet

Att kunna flyta, våga doppa sig, ta sig fram och känna sig trygg i vatten är en

underbar känsla. Det beskrivs som en frihetskänsla som där barnen sprudlar av
glädje när de faktiskt inser att de kan simma. Att kunna simma är därför en

baskunskap för livet. Enligt oss Afrikas horn kulturcenter handlar inte simning bara
om en motionsform och en överlevnadsstrategi. Den tillför även glädjen av att kunna
bada tillsammans med vänner, åka ut till havet, paddla kanot och att känna trygghet i
och i närheten av vatten. Dessutom drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken i

Sverige. Simning och livräddning ligger som ett obligatoriskt moment i skolans

läroplan men ändå finns det många barn ute på de svenska samhälle som inte kan
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simma. Att inte ha en kunskap som de flesta har kan leda till ett utanförskap.
Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter tycker och tror på att "Alla barn i Sverige ska få

chansen att lära sig simma". Många av våra medlemmars barn behöver stöd i
simning.

Syftet med projektet var;
•
•
•

Att erbjuda simskola för barn vars föräldrar är medlemmar i vår förening.
Att hjälpa barn lära sig simma

Att förebygga drunkning av barn

Målgruppen var;
Barn över 5 år vars föräldrar är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Projektresultat

Afrikas Horn Kulturcenter arbetar med barn och ungas fritid och delaktighet i

områdena där de bor. Många barn uttrycker att de vill hålla på med simning på sin
fritid men också att de är oroliga över att de inte klarat simningen i skolan. 10 barn
från Brickebacken (se nedstående, Deltagarlista) har fått därför möjlighet att gå i
simskola under två veckor på sommarlovet. De fick lära sig simma eller utveckla sina
simkunskaper. Från och till simskolan följde ledare från Afrikas Horn Kulturcenter
barnen. Det var 3 tjejer och 7 pojkar som deltog simundervisningen.

Barnen deltog simundervisningen regelbunt, det kunde hända att ett och annat barn
saknades vis dag. Vi har också uppmärksammat att simkunnigheten varierar kraftigt
bland barnen. En del av barnen har aldrig varit i vatten. Då får man börja sakta, sakta

och bara hjälpa dem att komma i vattnet, medan en del av barnen kämpar för att
hålla sig flytande och andra crawlar bekymmersfritt. Oavsett vilken nivå barnen log
på är det klart att undervisningen har gett resultat.

Barnen hade roligt och kände sig tryggt att testa nya saker!
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Simskolans deltagarlista
7.

Kifaax Cabdullaahi Mohamed(
Granrisvägen 3 R
702 35 Örebro

8.

Yasir Ibrahim Abdi
Granrisvägen 36 R
702 34 örebro

9.

Amiir Ibrahim Abdullahi

2.

Björkrisvägen 21 E
702 34 örebro

3.

3670353 Örebro
10. Abdirahman Ali Abdulkadir
Granrisvägen 26 S 702 35 Örebro

Sagal Warsama
Tallrisvägen 2 S, Tell: 0705611016

4.

Samatar Warsama
Tallrisvägen 2 S, 70234 Örrebro

Abdirahman Yusuf Abdow
Anna Lenad Engströmsväg

11.

1.

Tel. 070565611016
5.

Shucayb Cabdiraxman
Björkrisvägen 23 B, 702 34 örebro

6.

Abdillahi Ibrahim Abdillahi
Bjorkrisvägaen 21 F 702 34 Örebro

Abdirahman yassin Hiersi

Björkrisvägen 21 F, 702 34 Örebro
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Föreningen Afrikas Horn
Kulturcenters sommarverksamheter
två rapporter

Sommaren 2016
Skarasommarland och Simskolan
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RESA TILL SKARASOMMARLANSKARASOMMARLANÄrendenummer 161004161004-O622O622-QR95
Här kommer en kortfattad rapport från oss Afrikas Horn Kulturcenter

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarverksamhet Afrikas Horn Kulturcenters
medlemmar. Verksamheten kallades ”RESA TILL SKARASOMMARLAN”

Ett stort tack till alla som bidragit till att denna verksamhet kunde genomföras med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Abdulkadir Hussien som arbetade med

resan helt ideellt och investerade mycket tid i skarasommarland resan för föreningar
räkning. Vi vill gärna tacka personalen på Örebro kommun, Fritid och Turism för
deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och Turism
Vi vill härmed rapportera resans resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter
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Afrikas Horn Kulturcenter
Föreningens presentation

Afrikas Horn Kulturcenter bildades som en ideell förening 1992 i Örebro. AHKC

stöttar och skapar vuxen, barn och ungdomsverksamheter i samarbete med ideella

krafter i föreningen. Föreningen engagerar och stöttar medlemmarna. För att bedriva
verksamhet söker vi medel av olika bidragsgivare och samarbetspartners. AHKC
organiserar somalier från Afrikas Horn,

Förenings huvudmål kan sammanfattas;
•
•
•
•
•
•
•

Bevara medlemmarnas kulturarv

Arbeta för ömsesidig integration i samhället
Arbeta för allas delaktighet i samhället

Arbeta för jämlikhet och jämställdhet mellan människor och kön
Arbeta för alla människors lika värde

Aktivt verka för somaliernas enighet och intresse i Örebro kommun.
Att aktivt ta socialt ansvar över vår närmiljö

aktiviteter::
Vi försöker nå målet genom att anordna följande aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Vi skapar olika typer av kulturarrangemang

Vi utvecklar olika projekt riktade till olika målgrupper i föreningen

Vi har olika sorts studiecirklar riktade till olika målgrupper i föreningen
Vi gör seminarier och studieresor

Vi samarbetar med andra organisationer i samhället
Vi erbjuder läxhjälp för barn och vuxna

Vi erbjuder kolloverksamheter och utflykter.

Syftet med resan var;
•

Att erbjuda sommaraktivitet tillbarnfamiljer som är medlemmar i vår förening.
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•

Att hjälpa barn med bra sommar upplevelse genom att resa till
Skarasommarland.

Målgruppen var;

Barnfamiljer som är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av resan - Reseskildring

Afrikas Horn Kulturcenter erbjuder roliga sommaraktiviteter till våra medlemmar där

många är hemma och sysslolösa under sommarlovet. Vi gör utflykter och aktiviteter

som unga i föreningen annars inte har tillgång till. En av dessa aktiviteter har varit att
vi erbjöd våra barnfamiljer resa till Skarasommarland.

Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark. Man kan uppleva allt från
häftiga badaktiviteter och imponerande vattenshower till gokart och ett tivoli med
berg- och dalbanor.
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I Med att vi visste att på Skara Sommarland finns många olika attraktioner i vatten
och på land. Vi tyckte att det skulle vara lämpligt att resa där för alla kan hitta
någonting de gillar.

De aktiviteter som var populär bland vår deltagare var:
•

Big Drop – Europas högsta vattenfritt fall

•

Cobra – en vattenrutschbana som ger en känsla

•

Snakepit – en vattenattraktion med tre slingrande

•

Dykshow - vågad stunt

•

av viktlöshet
banor.

Roddbåtar eller vattenskidor
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Åkattraktionerna ingår

I entrépriset ingår alla åkattraktioner, Mellan alla aktiviteter behövde vi ladda med

energi. Vi kunde hitta restauranger, kaféer och kiosker för alla smaker.

Antal barn 00-7 år
Pojkar

Flickor

49

82

Antal barn 88-19 år
Pojkar

Flickor

53

79

Antal vuxna

Kvinnor 20år och äldre 73
Män 20år och äldre

33

Resan till Skarasommarland har fungerat väl och barnen har skött sig bra med rutiner

innan, under och efter resan. Det har varit en bra sammanhållning i familjerna som
deltog resan. I ett fåtal fall har vi dock upplevt, som arrangörer, brist på
kommunikation från ett fåtal resedeltagare vilket gjort att vi upplevt att uppdraget som
reseledare inte varit lätt att genomföra. Vi kommer i framtiden vara tydligare att föra

fram spelreglerna och riktlinjer när vi arrangerar en resa nästa gång och hoppas det
ska ge positivt resultat.
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Projektrapport SIMSKOLAN
Ärendenummer 160415-O605-NO36

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarprojekt för somaliska barn i Brickebacken.
Projektet kallades Simskolan.

Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Mahdi Wasama som arbetade med

projektet helt ideellt och investerade mycket tid i projektet för föreningar räkning. Vi
vill också gärna rikta ett stort tack till Gunn Wenzel som uppmuntrade oss att söka
projektet för våra barn i Brickebacken

Vi vill gärna tacka personalen på Eyrabadet Örebro och Örebro kommun, Fritid och
Turism för deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och
Turism
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Vi vill härmed rapportera projektets resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av projektet

Att kunna flyta, våga doppa sig, ta sig fram och känna sig trygg i vatten är en

underbar känsla. Det beskrivs som en frihetskänsla som där barnen sprudlar av
glädje när de faktiskt inser att de kan simma. Att kunna simma är därför en

baskunskap för livet. Enligt oss Afrikas horn kulturcenter handlar inte simning bara
om en motionsform och en överlevnadsstrategi. Den tillför även glädjen av att kunna
bada tillsammans med vänner, åka ut till havet, paddla kanot och att känna trygghet i
och i närheten av vatten. Dessutom drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken i

Sverige. Simning och livräddning ligger som ett obligatoriskt moment i skolans

läroplan men ändå finns det många barn ute på de svenska samhälle som inte kan
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simma. Att inte ha en kunskap som de flesta har kan leda till ett utanförskap.
Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter tycker och tror på att "Alla barn i Sverige ska få

chansen att lära sig simma". Många av våra medlemmars barn behöver stöd i
simning.

Syftet med projektet var;
•
•
•

Att erbjuda simskola för barn vars föräldrar är medlemmar i vår förening.
Att hjälpa barn lära sig simma

Att förebygga drunkning av barn

Målgruppen var;
Barn över 5 år vars föräldrar är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Projektresultat

Afrikas Horn Kulturcenter arbetar med barn och ungas fritid och delaktighet i

områdena där de bor. Många barn uttrycker att de vill hålla på med simning på sin
fritid men också att de är oroliga över att de inte klarat simningen i skolan. 10 barn
från Brickebacken (se nedstående, Deltagarlista) har fått därför möjlighet att gå i
simskola under två veckor på sommarlovet. De fick lära sig simma eller utveckla sina
simkunskaper. Från och till simskolan följde ledare från Afrikas Horn Kulturcenter
barnen. Det var 3 tjejer och 7 pojkar som deltog simundervisningen.

Barnen deltog simundervisningen regelbunt, det kunde hända att ett och annat barn
saknades vis dag. Vi har också uppmärksammat att simkunnigheten varierar kraftigt
bland barnen. En del av barnen har aldrig varit i vatten. Då får man börja sakta, sakta

och bara hjälpa dem att komma i vattnet, medan en del av barnen kämpar för att
hålla sig flytande och andra crawlar bekymmersfritt. Oavsett vilken nivå barnen log
på är det klart att undervisningen har gett resultat.

Barnen hade roligt och kände sig tryggt att testa nya saker!

AFRIKAS HORN KULTUR CENTER "AHKC"
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Simskolans deltagarlista
7.

Kifaax Cabdullaahi Mohamed(
Granrisvägen 3 R
702 35 Örebro

8.

Yasir Ibrahim Abdi
Granrisvägen 36 R
702 34 örebro

9.

Amiir Ibrahim Abdullahi

2.

Björkrisvägen 21 E
702 34 örebro

3.

3670353 Örebro
10. Abdirahman Ali Abdulkadir
Granrisvägen 26 S 702 35 Örebro

Sagal Warsama
Tallrisvägen 2 S, Tell: 0705611016

4.

Samatar Warsama
Tallrisvägen 2 S, 70234 Örrebro

Abdirahman Yusuf Abdow
Anna Lenad Engströmsväg

11.

1.

Tel. 070565611016
5.

Shucayb Cabdiraxman
Björkrisvägen 23 B, 702 34 örebro

6.

Abdillahi Ibrahim Abdillahi
Bjorkrisvägaen 21 F 702 34 Örebro

Abdirahman yassin Hiersi

Björkrisvägen 21 F, 702 34 Örebro
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Föreningen Afrikas Horn
Kulturcenters sommarverksamheter
två rapporter

Sommaren 2016
Skarasommarland och Simskolan
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RESA TILL SKARASOMMARLANSKARASOMMARLANÄrendenummer 161004161004-O622O622-QR95
Här kommer en kortfattad rapport från oss Afrikas Horn Kulturcenter

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarverksamhet Afrikas Horn Kulturcenters
medlemmar. Verksamheten kallades ”RESA TILL SKARASOMMARLAN”

Ett stort tack till alla som bidragit till att denna verksamhet kunde genomföras med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Abdulkadir Hussien som arbetade med

resan helt ideellt och investerade mycket tid i skarasommarland resan för föreningar
räkning. Vi vill gärna tacka personalen på Örebro kommun, Fritid och Turism för
deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och Turism
Vi vill härmed rapportera resans resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter
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Afrikas Horn Kulturcenter
Föreningens presentation

Afrikas Horn Kulturcenter bildades som en ideell förening 1992 i Örebro. AHKC

stöttar och skapar vuxen, barn och ungdomsverksamheter i samarbete med ideella

krafter i föreningen. Föreningen engagerar och stöttar medlemmarna. För att bedriva
verksamhet söker vi medel av olika bidragsgivare och samarbetspartners. AHKC
organiserar somalier från Afrikas Horn,

Förenings huvudmål kan sammanfattas;
•
•
•
•
•
•
•

Bevara medlemmarnas kulturarv

Arbeta för ömsesidig integration i samhället
Arbeta för allas delaktighet i samhället

Arbeta för jämlikhet och jämställdhet mellan människor och kön
Arbeta för alla människors lika värde

Aktivt verka för somaliernas enighet och intresse i Örebro kommun.
Att aktivt ta socialt ansvar över vår närmiljö

aktiviteter::
Vi försöker nå målet genom att anordna följande aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Vi skapar olika typer av kulturarrangemang

Vi utvecklar olika projekt riktade till olika målgrupper i föreningen

Vi har olika sorts studiecirklar riktade till olika målgrupper i föreningen
Vi gör seminarier och studieresor

Vi samarbetar med andra organisationer i samhället
Vi erbjuder läxhjälp för barn och vuxna

Vi erbjuder kolloverksamheter och utflykter.

Syftet med resan var;
•

Att erbjuda sommaraktivitet tillbarnfamiljer som är medlemmar i vår förening.
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•

Att hjälpa barn med bra sommar upplevelse genom att resa till
Skarasommarland.

Målgruppen var;

Barnfamiljer som är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av resan - Reseskildring

Afrikas Horn Kulturcenter erbjuder roliga sommaraktiviteter till våra medlemmar där

många är hemma och sysslolösa under sommarlovet. Vi gör utflykter och aktiviteter

som unga i föreningen annars inte har tillgång till. En av dessa aktiviteter har varit att
vi erbjöd våra barnfamiljer resa till Skarasommarland.

Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark. Man kan uppleva allt från
häftiga badaktiviteter och imponerande vattenshower till gokart och ett tivoli med
berg- och dalbanor.
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I Med att vi visste att på Skara Sommarland finns många olika attraktioner i vatten
och på land. Vi tyckte att det skulle vara lämpligt att resa där för alla kan hitta
någonting de gillar.

De aktiviteter som var populär bland vår deltagare var:
•

Big Drop – Europas högsta vattenfritt fall

•

Cobra – en vattenrutschbana som ger en känsla

•

Snakepit – en vattenattraktion med tre slingrande

•

Dykshow - vågad stunt

•

av viktlöshet
banor.

Roddbåtar eller vattenskidor
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Åkattraktionerna ingår

I entrépriset ingår alla åkattraktioner, Mellan alla aktiviteter behövde vi ladda med

energi. Vi kunde hitta restauranger, kaféer och kiosker för alla smaker.

Antal barn 00-7 år
Pojkar

Flickor

49

82

Antal barn 88-19 år
Pojkar

Flickor

53

79

Antal vuxna

Kvinnor 20år och äldre 73
Män 20år och äldre

33

Resan till Skarasommarland har fungerat väl och barnen har skött sig bra med rutiner

innan, under och efter resan. Det har varit en bra sammanhållning i familjerna som
deltog resan. I ett fåtal fall har vi dock upplevt, som arrangörer, brist på
kommunikation från ett fåtal resedeltagare vilket gjort att vi upplevt att uppdraget som
reseledare inte varit lätt att genomföra. Vi kommer i framtiden vara tydligare att föra

fram spelreglerna och riktlinjer när vi arrangerar en resa nästa gång och hoppas det
ska ge positivt resultat.
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Projektrapport SIMSKOLAN
Ärendenummer 160415-O605-NO36

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarprojekt för somaliska barn i Brickebacken.
Projektet kallades Simskolan.

Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Mahdi Wasama som arbetade med

projektet helt ideellt och investerade mycket tid i projektet för föreningar räkning. Vi
vill också gärna rikta ett stort tack till Gunn Wenzel som uppmuntrade oss att söka
projektet för våra barn i Brickebacken

Vi vill gärna tacka personalen på Eyrabadet Örebro och Örebro kommun, Fritid och
Turism för deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och
Turism

AFRIKAS HORN KULTUR CENTER "AHKC"
43 Örebro Tel: 070602 94 57 alt 0722890852
Besöksadress Slottsgatan 13 703 61 Örebro

Org. nr:- 875002-5622 Postgiro 501688-6
Facebook; http://www.facebook.com/ahkc.ahkc

Box 165

701

Vi vill härmed rapportera projektets resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av projektet

Att kunna flyta, våga doppa sig, ta sig fram och känna sig trygg i vatten är en

underbar känsla. Det beskrivs som en frihetskänsla som där barnen sprudlar av
glädje när de faktiskt inser att de kan simma. Att kunna simma är därför en

baskunskap för livet. Enligt oss Afrikas horn kulturcenter handlar inte simning bara
om en motionsform och en överlevnadsstrategi. Den tillför även glädjen av att kunna
bada tillsammans med vänner, åka ut till havet, paddla kanot och att känna trygghet i
och i närheten av vatten. Dessutom drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken i

Sverige. Simning och livräddning ligger som ett obligatoriskt moment i skolans

läroplan men ändå finns det många barn ute på de svenska samhälle som inte kan
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simma. Att inte ha en kunskap som de flesta har kan leda till ett utanförskap.
Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter tycker och tror på att "Alla barn i Sverige ska få

chansen att lära sig simma". Många av våra medlemmars barn behöver stöd i
simning.

Syftet med projektet var;
•
•
•

Att erbjuda simskola för barn vars föräldrar är medlemmar i vår förening.
Att hjälpa barn lära sig simma

Att förebygga drunkning av barn

Målgruppen var;
Barn över 5 år vars föräldrar är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Projektresultat

Afrikas Horn Kulturcenter arbetar med barn och ungas fritid och delaktighet i

områdena där de bor. Många barn uttrycker att de vill hålla på med simning på sin
fritid men också att de är oroliga över att de inte klarat simningen i skolan. 10 barn
från Brickebacken (se nedstående, Deltagarlista) har fått därför möjlighet att gå i
simskola under två veckor på sommarlovet. De fick lära sig simma eller utveckla sina
simkunskaper. Från och till simskolan följde ledare från Afrikas Horn Kulturcenter
barnen. Det var 3 tjejer och 7 pojkar som deltog simundervisningen.

Barnen deltog simundervisningen regelbunt, det kunde hända att ett och annat barn
saknades vis dag. Vi har också uppmärksammat att simkunnigheten varierar kraftigt
bland barnen. En del av barnen har aldrig varit i vatten. Då får man börja sakta, sakta

och bara hjälpa dem att komma i vattnet, medan en del av barnen kämpar för att
hålla sig flytande och andra crawlar bekymmersfritt. Oavsett vilken nivå barnen log
på är det klart att undervisningen har gett resultat.

Barnen hade roligt och kände sig tryggt att testa nya saker!
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Simskolans deltagarlista
7.

Kifaax Cabdullaahi Mohamed(
Granrisvägen 3 R
702 35 Örebro

8.

Yasir Ibrahim Abdi
Granrisvägen 36 R
702 34 örebro

9.

Amiir Ibrahim Abdullahi

2.

Björkrisvägen 21 E
702 34 örebro

3.

3670353 Örebro
10. Abdirahman Ali Abdulkadir
Granrisvägen 26 S 702 35 Örebro

Sagal Warsama
Tallrisvägen 2 S, Tell: 0705611016

4.

Samatar Warsama
Tallrisvägen 2 S, 70234 Örrebro

Abdirahman Yusuf Abdow
Anna Lenad Engströmsväg

11.

1.

Tel. 070565611016
5.

Shucayb Cabdiraxman
Björkrisvägen 23 B, 702 34 örebro

6.

Abdillahi Ibrahim Abdillahi
Bjorkrisvägaen 21 F 702 34 Örebro

Abdirahman yassin Hiersi

Björkrisvägen 21 F, 702 34 Örebro
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Föreningen Afrikas Horn
Kulturcenters sommarverksamheter
två rapporter

Sommaren 2016
Skarasommarland och Simskolan
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RESA TILL SKARASOMMARLANSKARASOMMARLANÄrendenummer 161004161004-O622O622-QR95
Här kommer en kortfattad rapport från oss Afrikas Horn Kulturcenter

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarverksamhet Afrikas Horn Kulturcenters
medlemmar. Verksamheten kallades ”RESA TILL SKARASOMMARLAN”

Ett stort tack till alla som bidragit till att denna verksamhet kunde genomföras med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Abdulkadir Hussien som arbetade med

resan helt ideellt och investerade mycket tid i skarasommarland resan för föreningar
räkning. Vi vill gärna tacka personalen på Örebro kommun, Fritid och Turism för
deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och Turism
Vi vill härmed rapportera resans resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter
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Afrikas Horn Kulturcenter
Föreningens presentation

Afrikas Horn Kulturcenter bildades som en ideell förening 1992 i Örebro. AHKC

stöttar och skapar vuxen, barn och ungdomsverksamheter i samarbete med ideella

krafter i föreningen. Föreningen engagerar och stöttar medlemmarna. För att bedriva
verksamhet söker vi medel av olika bidragsgivare och samarbetspartners. AHKC
organiserar somalier från Afrikas Horn,

Förenings huvudmål kan sammanfattas;
•
•
•
•
•
•
•

Bevara medlemmarnas kulturarv

Arbeta för ömsesidig integration i samhället
Arbeta för allas delaktighet i samhället

Arbeta för jämlikhet och jämställdhet mellan människor och kön
Arbeta för alla människors lika värde

Aktivt verka för somaliernas enighet och intresse i Örebro kommun.
Att aktivt ta socialt ansvar över vår närmiljö

aktiviteter::
Vi försöker nå målet genom att anordna följande aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Vi skapar olika typer av kulturarrangemang

Vi utvecklar olika projekt riktade till olika målgrupper i föreningen

Vi har olika sorts studiecirklar riktade till olika målgrupper i föreningen
Vi gör seminarier och studieresor

Vi samarbetar med andra organisationer i samhället
Vi erbjuder läxhjälp för barn och vuxna

Vi erbjuder kolloverksamheter och utflykter.

Syftet med resan var;
•

Att erbjuda sommaraktivitet tillbarnfamiljer som är medlemmar i vår förening.

AFRIKAS HORN KULTUR CENTER "AHKC"
43 Örebro Tel: 070602 94 57 alt 0722890852
Besöksadress Slottsgatan 13 703 61 Örebro

Org. nr:- 875002-5622 Postgiro 501688-6
Facebook; http://www.facebook.com/ahkc.ahkc

Box 165

701

•

Att hjälpa barn med bra sommar upplevelse genom att resa till
Skarasommarland.

Målgruppen var;

Barnfamiljer som är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av resan - Reseskildring

Afrikas Horn Kulturcenter erbjuder roliga sommaraktiviteter till våra medlemmar där

många är hemma och sysslolösa under sommarlovet. Vi gör utflykter och aktiviteter

som unga i föreningen annars inte har tillgång till. En av dessa aktiviteter har varit att
vi erbjöd våra barnfamiljer resa till Skarasommarland.

Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark. Man kan uppleva allt från
häftiga badaktiviteter och imponerande vattenshower till gokart och ett tivoli med
berg- och dalbanor.
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I Med att vi visste att på Skara Sommarland finns många olika attraktioner i vatten
och på land. Vi tyckte att det skulle vara lämpligt att resa där för alla kan hitta
någonting de gillar.

De aktiviteter som var populär bland vår deltagare var:
•

Big Drop – Europas högsta vattenfritt fall

•

Cobra – en vattenrutschbana som ger en känsla

•

Snakepit – en vattenattraktion med tre slingrande

•

Dykshow - vågad stunt

•

av viktlöshet
banor.

Roddbåtar eller vattenskidor
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Åkattraktionerna ingår

I entrépriset ingår alla åkattraktioner, Mellan alla aktiviteter behövde vi ladda med

energi. Vi kunde hitta restauranger, kaféer och kiosker för alla smaker.

Antal barn 00-7 år
Pojkar

Flickor

49

82

Antal barn 88-19 år
Pojkar

Flickor

53

79

Antal vuxna

Kvinnor 20år och äldre 73
Män 20år och äldre

33

Resan till Skarasommarland har fungerat väl och barnen har skött sig bra med rutiner

innan, under och efter resan. Det har varit en bra sammanhållning i familjerna som
deltog resan. I ett fåtal fall har vi dock upplevt, som arrangörer, brist på
kommunikation från ett fåtal resedeltagare vilket gjort att vi upplevt att uppdraget som
reseledare inte varit lätt att genomföra. Vi kommer i framtiden vara tydligare att föra

fram spelreglerna och riktlinjer när vi arrangerar en resa nästa gång och hoppas det
ska ge positivt resultat.
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Projektrapport SIMSKOLAN
Ärendenummer 160415-O605-NO36

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarprojekt för somaliska barn i Brickebacken.
Projektet kallades Simskolan.

Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Mahdi Wasama som arbetade med

projektet helt ideellt och investerade mycket tid i projektet för föreningar räkning. Vi
vill också gärna rikta ett stort tack till Gunn Wenzel som uppmuntrade oss att söka
projektet för våra barn i Brickebacken

Vi vill gärna tacka personalen på Eyrabadet Örebro och Örebro kommun, Fritid och
Turism för deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och
Turism
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Vi vill härmed rapportera projektets resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av projektet

Att kunna flyta, våga doppa sig, ta sig fram och känna sig trygg i vatten är en

underbar känsla. Det beskrivs som en frihetskänsla som där barnen sprudlar av
glädje när de faktiskt inser att de kan simma. Att kunna simma är därför en

baskunskap för livet. Enligt oss Afrikas horn kulturcenter handlar inte simning bara
om en motionsform och en överlevnadsstrategi. Den tillför även glädjen av att kunna
bada tillsammans med vänner, åka ut till havet, paddla kanot och att känna trygghet i
och i närheten av vatten. Dessutom drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken i

Sverige. Simning och livräddning ligger som ett obligatoriskt moment i skolans

läroplan men ändå finns det många barn ute på de svenska samhälle som inte kan
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simma. Att inte ha en kunskap som de flesta har kan leda till ett utanförskap.
Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter tycker och tror på att "Alla barn i Sverige ska få

chansen att lära sig simma". Många av våra medlemmars barn behöver stöd i
simning.

Syftet med projektet var;
•
•
•

Att erbjuda simskola för barn vars föräldrar är medlemmar i vår förening.
Att hjälpa barn lära sig simma

Att förebygga drunkning av barn

Målgruppen var;
Barn över 5 år vars föräldrar är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Projektresultat

Afrikas Horn Kulturcenter arbetar med barn och ungas fritid och delaktighet i

områdena där de bor. Många barn uttrycker att de vill hålla på med simning på sin
fritid men också att de är oroliga över att de inte klarat simningen i skolan. 10 barn
från Brickebacken (se nedstående, Deltagarlista) har fått därför möjlighet att gå i
simskola under två veckor på sommarlovet. De fick lära sig simma eller utveckla sina
simkunskaper. Från och till simskolan följde ledare från Afrikas Horn Kulturcenter
barnen. Det var 3 tjejer och 7 pojkar som deltog simundervisningen.

Barnen deltog simundervisningen regelbunt, det kunde hända att ett och annat barn
saknades vis dag. Vi har också uppmärksammat att simkunnigheten varierar kraftigt
bland barnen. En del av barnen har aldrig varit i vatten. Då får man börja sakta, sakta

och bara hjälpa dem att komma i vattnet, medan en del av barnen kämpar för att
hålla sig flytande och andra crawlar bekymmersfritt. Oavsett vilken nivå barnen log
på är det klart att undervisningen har gett resultat.

Barnen hade roligt och kände sig tryggt att testa nya saker!

AFRIKAS HORN KULTUR CENTER "AHKC"
43 Örebro Tel: 070602 94 57 alt 0722890852
Besöksadress Slottsgatan 13 703 61 Örebro

Org. nr:- 875002-5622 Postgiro 501688-6
Facebook; http://www.facebook.com/ahkc.ahkc

Box 165

701

Simskolans deltagarlista
7.

Kifaax Cabdullaahi Mohamed(
Granrisvägen 3 R
702 35 Örebro

8.

Yasir Ibrahim Abdi
Granrisvägen 36 R
702 34 örebro

9.

Amiir Ibrahim Abdullahi

2.

Björkrisvägen 21 E
702 34 örebro

3.

3670353 Örebro
10. Abdirahman Ali Abdulkadir
Granrisvägen 26 S 702 35 Örebro

Sagal Warsama
Tallrisvägen 2 S, Tell: 0705611016

4.

Samatar Warsama
Tallrisvägen 2 S, 70234 Örrebro

Abdirahman Yusuf Abdow
Anna Lenad Engströmsväg

11.

1.

Tel. 070565611016
5.

Shucayb Cabdiraxman
Björkrisvägen 23 B, 702 34 örebro

6.

Abdillahi Ibrahim Abdillahi
Bjorkrisvägaen 21 F 702 34 Örebro

Abdirahman yassin Hiersi

Björkrisvägen 21 F, 702 34 Örebro
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Föreningen Afrikas Horn
Kulturcenters sommarverksamheter
två rapporter

Sommaren 2016
Skarasommarland och Simskolan
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RESA TILL SKARASOMMARLANSKARASOMMARLANÄrendenummer 161004161004-O622O622-QR95
Här kommer en kortfattad rapport från oss Afrikas Horn Kulturcenter

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarverksamhet Afrikas Horn Kulturcenters
medlemmar. Verksamheten kallades ”RESA TILL SKARASOMMARLAN”

Ett stort tack till alla som bidragit till att denna verksamhet kunde genomföras med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Abdulkadir Hussien som arbetade med

resan helt ideellt och investerade mycket tid i skarasommarland resan för föreningar
räkning. Vi vill gärna tacka personalen på Örebro kommun, Fritid och Turism för
deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och Turism
Vi vill härmed rapportera resans resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter
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Afrikas Horn Kulturcenter
Föreningens presentation

Afrikas Horn Kulturcenter bildades som en ideell förening 1992 i Örebro. AHKC

stöttar och skapar vuxen, barn och ungdomsverksamheter i samarbete med ideella

krafter i föreningen. Föreningen engagerar och stöttar medlemmarna. För att bedriva
verksamhet söker vi medel av olika bidragsgivare och samarbetspartners. AHKC
organiserar somalier från Afrikas Horn,

Förenings huvudmål kan sammanfattas;
•
•
•
•
•
•
•

Bevara medlemmarnas kulturarv

Arbeta för ömsesidig integration i samhället
Arbeta för allas delaktighet i samhället

Arbeta för jämlikhet och jämställdhet mellan människor och kön
Arbeta för alla människors lika värde

Aktivt verka för somaliernas enighet och intresse i Örebro kommun.
Att aktivt ta socialt ansvar över vår närmiljö

aktiviteter::
Vi försöker nå målet genom att anordna följande aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Vi skapar olika typer av kulturarrangemang

Vi utvecklar olika projekt riktade till olika målgrupper i föreningen

Vi har olika sorts studiecirklar riktade till olika målgrupper i föreningen
Vi gör seminarier och studieresor

Vi samarbetar med andra organisationer i samhället
Vi erbjuder läxhjälp för barn och vuxna

Vi erbjuder kolloverksamheter och utflykter.

Syftet med resan var;
•

Att erbjuda sommaraktivitet tillbarnfamiljer som är medlemmar i vår förening.
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•

Att hjälpa barn med bra sommar upplevelse genom att resa till
Skarasommarland.

Målgruppen var;

Barnfamiljer som är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av resan - Reseskildring

Afrikas Horn Kulturcenter erbjuder roliga sommaraktiviteter till våra medlemmar där

många är hemma och sysslolösa under sommarlovet. Vi gör utflykter och aktiviteter

som unga i föreningen annars inte har tillgång till. En av dessa aktiviteter har varit att
vi erbjöd våra barnfamiljer resa till Skarasommarland.

Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark. Man kan uppleva allt från
häftiga badaktiviteter och imponerande vattenshower till gokart och ett tivoli med
berg- och dalbanor.
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I Med att vi visste att på Skara Sommarland finns många olika attraktioner i vatten
och på land. Vi tyckte att det skulle vara lämpligt att resa där för alla kan hitta
någonting de gillar.

De aktiviteter som var populär bland vår deltagare var:
•

Big Drop – Europas högsta vattenfritt fall

•

Cobra – en vattenrutschbana som ger en känsla

•

Snakepit – en vattenattraktion med tre slingrande

•

Dykshow - vågad stunt

•

av viktlöshet
banor.

Roddbåtar eller vattenskidor
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43 Örebro Tel: 070602 94 57 alt 0722890852
Besöksadress Slottsgatan 13 703 61 Örebro

Org. nr:- 875002-5622 Postgiro 501688-6
Facebook; http://www.facebook.com/ahkc.ahkc

Box 165

701

Åkattraktionerna ingår

I entrépriset ingår alla åkattraktioner, Mellan alla aktiviteter behövde vi ladda med

energi. Vi kunde hitta restauranger, kaféer och kiosker för alla smaker.

Antal barn 00-7 år
Pojkar

Flickor

49

82

Antal barn 88-19 år
Pojkar

Flickor

53

79

Antal vuxna

Kvinnor 20år och äldre 73
Män 20år och äldre

33

Resan till Skarasommarland har fungerat väl och barnen har skött sig bra med rutiner

innan, under och efter resan. Det har varit en bra sammanhållning i familjerna som
deltog resan. I ett fåtal fall har vi dock upplevt, som arrangörer, brist på
kommunikation från ett fåtal resedeltagare vilket gjort att vi upplevt att uppdraget som
reseledare inte varit lätt att genomföra. Vi kommer i framtiden vara tydligare att föra

fram spelreglerna och riktlinjer när vi arrangerar en resa nästa gång och hoppas det
ska ge positivt resultat.

AFRIKAS HORN KULTUR CENTER "AHKC"
43 Örebro Tel: 070602 94 57 alt 0722890852
Besöksadress Slottsgatan 13 703 61 Örebro

Org. nr:- 875002-5622 Postgiro 501688-6
Facebook; http://www.facebook.com/ahkc.ahkc

Box 165

701

AFRIKAS HORN KULTUR CENTER "AHKC"
43 Örebro Tel: 070602 94 57 alt 0722890852
Besöksadress Slottsgatan 13 703 61 Örebro

Org. nr:- 875002-5622 Postgiro 501688-6
Facebook; http://www.facebook.com/ahkc.ahkc

Box 165

701

Projektrapport SIMSKOLAN
Ärendenummer 160415-O605-NO36

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarprojekt för somaliska barn i Brickebacken.
Projektet kallades Simskolan.

Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Mahdi Wasama som arbetade med

projektet helt ideellt och investerade mycket tid i projektet för föreningar räkning. Vi
vill också gärna rikta ett stort tack till Gunn Wenzel som uppmuntrade oss att söka
projektet för våra barn i Brickebacken

Vi vill gärna tacka personalen på Eyrabadet Örebro och Örebro kommun, Fritid och
Turism för deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och
Turism
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Vi vill härmed rapportera projektets resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av projektet

Att kunna flyta, våga doppa sig, ta sig fram och känna sig trygg i vatten är en

underbar känsla. Det beskrivs som en frihetskänsla som där barnen sprudlar av
glädje när de faktiskt inser att de kan simma. Att kunna simma är därför en

baskunskap för livet. Enligt oss Afrikas horn kulturcenter handlar inte simning bara
om en motionsform och en överlevnadsstrategi. Den tillför även glädjen av att kunna
bada tillsammans med vänner, åka ut till havet, paddla kanot och att känna trygghet i
och i närheten av vatten. Dessutom drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken i

Sverige. Simning och livräddning ligger som ett obligatoriskt moment i skolans

läroplan men ändå finns det många barn ute på de svenska samhälle som inte kan
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simma. Att inte ha en kunskap som de flesta har kan leda till ett utanförskap.
Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter tycker och tror på att "Alla barn i Sverige ska få

chansen att lära sig simma". Många av våra medlemmars barn behöver stöd i
simning.

Syftet med projektet var;
•
•
•

Att erbjuda simskola för barn vars föräldrar är medlemmar i vår förening.
Att hjälpa barn lära sig simma

Att förebygga drunkning av barn

Målgruppen var;
Barn över 5 år vars föräldrar är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Projektresultat

Afrikas Horn Kulturcenter arbetar med barn och ungas fritid och delaktighet i

områdena där de bor. Många barn uttrycker att de vill hålla på med simning på sin
fritid men också att de är oroliga över att de inte klarat simningen i skolan. 10 barn
från Brickebacken (se nedstående, Deltagarlista) har fått därför möjlighet att gå i
simskola under två veckor på sommarlovet. De fick lära sig simma eller utveckla sina
simkunskaper. Från och till simskolan följde ledare från Afrikas Horn Kulturcenter
barnen. Det var 3 tjejer och 7 pojkar som deltog simundervisningen.

Barnen deltog simundervisningen regelbunt, det kunde hända att ett och annat barn
saknades vis dag. Vi har också uppmärksammat att simkunnigheten varierar kraftigt
bland barnen. En del av barnen har aldrig varit i vatten. Då får man börja sakta, sakta

och bara hjälpa dem att komma i vattnet, medan en del av barnen kämpar för att
hålla sig flytande och andra crawlar bekymmersfritt. Oavsett vilken nivå barnen log
på är det klart att undervisningen har gett resultat.

Barnen hade roligt och kände sig tryggt att testa nya saker!
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Simskolans deltagarlista
7.

Kifaax Cabdullaahi Mohamed(
Granrisvägen 3 R
702 35 Örebro

8.

Yasir Ibrahim Abdi
Granrisvägen 36 R
702 34 örebro

9.

Amiir Ibrahim Abdullahi

2.

Björkrisvägen 21 E
702 34 örebro

3.

3670353 Örebro
10. Abdirahman Ali Abdulkadir
Granrisvägen 26 S 702 35 Örebro

Sagal Warsama
Tallrisvägen 2 S, Tell: 0705611016

4.

Samatar Warsama
Tallrisvägen 2 S, 70234 Örrebro

Abdirahman Yusuf Abdow
Anna Lenad Engströmsväg

11.

1.

Tel. 070565611016
5.

Shucayb Cabdiraxman
Björkrisvägen 23 B, 702 34 örebro

6.

Abdillahi Ibrahim Abdillahi
Bjorkrisvägaen 21 F 702 34 Örebro

Abdirahman yassin Hiersi

Björkrisvägen 21 F, 702 34 Örebro
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Föreningen Afrikas Horn
Kulturcenters sommarverksamheter
två rapporter

Sommaren 2016
Skarasommarland och Simskolan
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RESA TILL SKARASOMMARLANSKARASOMMARLANÄrendenummer 161004161004-O622O622-QR95
Här kommer en kortfattad rapport från oss Afrikas Horn Kulturcenter

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarverksamhet Afrikas Horn Kulturcenters
medlemmar. Verksamheten kallades ”RESA TILL SKARASOMMARLAN”

Ett stort tack till alla som bidragit till att denna verksamhet kunde genomföras med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Abdulkadir Hussien som arbetade med

resan helt ideellt och investerade mycket tid i skarasommarland resan för föreningar
räkning. Vi vill gärna tacka personalen på Örebro kommun, Fritid och Turism för
deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och Turism
Vi vill härmed rapportera resans resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter
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Afrikas Horn Kulturcenter
Föreningens presentation

Afrikas Horn Kulturcenter bildades som en ideell förening 1992 i Örebro. AHKC

stöttar och skapar vuxen, barn och ungdomsverksamheter i samarbete med ideella

krafter i föreningen. Föreningen engagerar och stöttar medlemmarna. För att bedriva
verksamhet söker vi medel av olika bidragsgivare och samarbetspartners. AHKC
organiserar somalier från Afrikas Horn,

Förenings huvudmål kan sammanfattas;
•
•
•
•
•
•
•

Bevara medlemmarnas kulturarv

Arbeta för ömsesidig integration i samhället
Arbeta för allas delaktighet i samhället

Arbeta för jämlikhet och jämställdhet mellan människor och kön
Arbeta för alla människors lika värde

Aktivt verka för somaliernas enighet och intresse i Örebro kommun.
Att aktivt ta socialt ansvar över vår närmiljö

aktiviteter::
Vi försöker nå målet genom att anordna följande aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Vi skapar olika typer av kulturarrangemang

Vi utvecklar olika projekt riktade till olika målgrupper i föreningen

Vi har olika sorts studiecirklar riktade till olika målgrupper i föreningen
Vi gör seminarier och studieresor

Vi samarbetar med andra organisationer i samhället
Vi erbjuder läxhjälp för barn och vuxna

Vi erbjuder kolloverksamheter och utflykter.

Syftet med resan var;
•

Att erbjuda sommaraktivitet tillbarnfamiljer som är medlemmar i vår förening.
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•

Att hjälpa barn med bra sommar upplevelse genom att resa till
Skarasommarland.

Målgruppen var;

Barnfamiljer som är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av resan - Reseskildring

Afrikas Horn Kulturcenter erbjuder roliga sommaraktiviteter till våra medlemmar där

många är hemma och sysslolösa under sommarlovet. Vi gör utflykter och aktiviteter

som unga i föreningen annars inte har tillgång till. En av dessa aktiviteter har varit att
vi erbjöd våra barnfamiljer resa till Skarasommarland.

Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark. Man kan uppleva allt från
häftiga badaktiviteter och imponerande vattenshower till gokart och ett tivoli med
berg- och dalbanor.
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I Med att vi visste att på Skara Sommarland finns många olika attraktioner i vatten
och på land. Vi tyckte att det skulle vara lämpligt att resa där för alla kan hitta
någonting de gillar.

De aktiviteter som var populär bland vår deltagare var:
•

Big Drop – Europas högsta vattenfritt fall

•

Cobra – en vattenrutschbana som ger en känsla

•

Snakepit – en vattenattraktion med tre slingrande

•

Dykshow - vågad stunt

•

av viktlöshet
banor.

Roddbåtar eller vattenskidor
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Åkattraktionerna ingår

I entrépriset ingår alla åkattraktioner, Mellan alla aktiviteter behövde vi ladda med

energi. Vi kunde hitta restauranger, kaféer och kiosker för alla smaker.

Antal barn 00-7 år
Pojkar

Flickor

49

82

Antal barn 88-19 år
Pojkar

Flickor

53

79

Antal vuxna

Kvinnor 20år och äldre 73
Män 20år och äldre

33

Resan till Skarasommarland har fungerat väl och barnen har skött sig bra med rutiner

innan, under och efter resan. Det har varit en bra sammanhållning i familjerna som
deltog resan. I ett fåtal fall har vi dock upplevt, som arrangörer, brist på
kommunikation från ett fåtal resedeltagare vilket gjort att vi upplevt att uppdraget som
reseledare inte varit lätt att genomföra. Vi kommer i framtiden vara tydligare att föra

fram spelreglerna och riktlinjer när vi arrangerar en resa nästa gång och hoppas det
ska ge positivt resultat.
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Projektrapport SIMSKOLAN
Ärendenummer 160415-O605-NO36

Förord

Den föreliggande rapporten visar sommarprojekt för somaliska barn i Brickebacken.
Projektet kallades Simskolan.

Ett stort tack till alla som bidragit till att detta projekt kan drivas och det med ett
mycket bra resultat.

Vi i styrelsen vill gärna rikta ett stort tack till Mahdi Wasama som arbetade med

projektet helt ideellt och investerade mycket tid i projektet för föreningar räkning. Vi
vill också gärna rikta ett stort tack till Gunn Wenzel som uppmuntrade oss att söka
projektet för våra barn i Brickebacken

Vi vill gärna tacka personalen på Eyrabadet Örebro och Örebro kommun, Fritid och
Turism för deras stöd. Projekt Simskolan finansieras med bidrag från Fritid och
Turism
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Vi vill härmed rapportera projektets resultat.
Vid pennan

Mahdi Ahmed sh. Mohamud

Ord. Afrikas Horn Kulturcenter

Beskrivning av projektet

Att kunna flyta, våga doppa sig, ta sig fram och känna sig trygg i vatten är en

underbar känsla. Det beskrivs som en frihetskänsla som där barnen sprudlar av
glädje när de faktiskt inser att de kan simma. Att kunna simma är därför en

baskunskap för livet. Enligt oss Afrikas horn kulturcenter handlar inte simning bara
om en motionsform och en överlevnadsstrategi. Den tillför även glädjen av att kunna
bada tillsammans med vänner, åka ut till havet, paddla kanot och att känna trygghet i
och i närheten av vatten. Dessutom drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken i

Sverige. Simning och livräddning ligger som ett obligatoriskt moment i skolans

läroplan men ändå finns det många barn ute på de svenska samhälle som inte kan
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simma. Att inte ha en kunskap som de flesta har kan leda till ett utanförskap.
Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter tycker och tror på att "Alla barn i Sverige ska få

chansen att lära sig simma". Många av våra medlemmars barn behöver stöd i
simning.

Syftet med projektet var;
•
•
•

Att erbjuda simskola för barn vars föräldrar är medlemmar i vår förening.
Att hjälpa barn lära sig simma

Att förebygga drunkning av barn

Målgruppen var;
Barn över 5 år vars föräldrar är medlemmar i föreningen Afrikas Horn Kulturcenter

Projektresultat

Afrikas Horn Kulturcenter arbetar med barn och ungas fritid och delaktighet i

områdena där de bor. Många barn uttrycker att de vill hålla på med simning på sin
fritid men också att de är oroliga över att de inte klarat simningen i skolan. 10 barn
från Brickebacken (se nedstående, Deltagarlista) har fått därför möjlighet att gå i
simskola under två veckor på sommarlovet. De fick lära sig simma eller utveckla sina
simkunskaper. Från och till simskolan följde ledare från Afrikas Horn Kulturcenter
barnen. Det var 3 tjejer och 7 pojkar som deltog simundervisningen.

Barnen deltog simundervisningen regelbunt, det kunde hända att ett och annat barn
saknades vis dag. Vi har också uppmärksammat att simkunnigheten varierar kraftigt
bland barnen. En del av barnen har aldrig varit i vatten. Då får man börja sakta, sakta

och bara hjälpa dem att komma i vattnet, medan en del av barnen kämpar för att
hålla sig flytande och andra crawlar bekymmersfritt. Oavsett vilken nivå barnen log
på är det klart att undervisningen har gett resultat.

Barnen hade roligt och kände sig tryggt att testa nya saker!
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Simskolans deltagarlista
7.

Kifaax Cabdullaahi Mohamed(
Granrisvägen 3 R
702 35 Örebro

8.

Yasir Ibrahim Abdi
Granrisvägen 36 R
702 34 örebro

9.

Amiir Ibrahim Abdullahi

2.

Björkrisvägen 21 E
702 34 örebro

3.

3670353 Örebro
10. Abdirahman Ali Abdulkadir
Granrisvägen 26 S 702 35 Örebro

Sagal Warsama
Tallrisvägen 2 S, Tell: 0705611016

4.

Samatar Warsama
Tallrisvägen 2 S, 70234 Örrebro

Abdirahman Yusuf Abdow
Anna Lenad Engströmsväg

11.

1.

Tel. 070565611016
5.

Shucayb Cabdiraxman
Björkrisvägen 23 B, 702 34 örebro

6.

Abdillahi Ibrahim Abdillahi
Bjorkrisvägaen 21 F 702 34 Örebro

Abdirahman yassin Hiersi

Björkrisvägen 21 F, 702 34 Örebro
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