
Grundtankar/upplägg Djäkne 
För våra ungdomar i årskurs 4 – 6 i och omkring Kasamarks skola 
 
Av Ulf Lundmark 
 
Vårt motto är ”Man får stå för det man gör och säger”. 
 
Skolans trivselregler ligger i grunden för vårt arbete och att man respekterar varandra. 
 
Den sociala samvaron är viktig även utanför skolan. Här får ungdomarna en viktig träning på 
annan tid. 

 
Ansvarig Djäkne 
Är någon i föreningen som gillar att jobba med ungdomar. Är underställd styrelsen för DIFF. 
Behöver inte nödvändigtvis vara styrelsemedlem. 
 
Planering/aktiviter 
Görs 1 eller 2 gånger per år. Tillsammans med föräldragruppen. Här kommer man överens 
om vilka dagar. Fredagar med början september, ojämna veckor till jul. Sedan ojämna veckor 
från slutet av januari till mitten av Maj. 18,30 – 21,30. Aktiviter som är höjdpunkter är 
Halloween och avslutningarna.  
 
Halloween 
Vid det tillfället så samlas föräldragruppen och planerar separat vad som skall hända, 
normalt måndag samma vecka. Mycket pyssel i lokal och bus m.m. 
 
Annonsering på Kasamarks skola 
Görs vid uppstart och som påminnelse vid några tillfällen som ex Halloween m.m. Jag lämnar 
ett A4 till någon av ledarföräldrarnas barn i Åk4, 5, 6 som sätter upp den vid respektive 
klassrum. 
 
Ekonomi 
Idag har vi inte någon budget för Djäkne men i framtiden kanske man skall göra en.  
Den ekonomiska grunden är att Aktivitetsbidraget är en grundplåt för ersättningen till 
ungdomsledaren. Godiskiosken skall ge ett överskott till våra aktiviteter. Gårdskortet skall gå 
till aktiviteter. Vartannat år har vi gjort en aktivitet i den stora staden. På senare år så har vi 
valt att lägga Avslutningen i Brunnsjön med aktiviteter. 
 
Ungdomsledare 
En viktigt och utvecklande uppdrag som skall ges i förtroende och tillsammans med ansvarig 
Djäkne till någon eller några ungdomar helst med anknytning till i vår förening. 
Ungdomsledare uppgifter finns i separat bilaga. Ungdomsledare på Djäkne. 
 
Föräldraledare. 



Föräldrar som har ungdomar i årskurs 4 – 6 i byarna Djäkneböle och Bjännsjö har en viktig 
uppgift. Normalt 5 – 7 st. De ingår som föräldraledare med ansvar under kvällarna ha tillsyn 
och koll på våra ungdomar under fredagskvällarna. Man är även ett stöd till 
ungdomsledaren. Man kommer överens om vilka veckor man är på Djäkne. Man bjuder in 
alla personligen och träffas någon gång i augusti och bestämmer datum och aktiviteter för 
båda terminerna. Ju fler ledare ju bättre är det. 
 
Föräldrar Åk4. 
Planera först dagarna sedan har jag tagit klasslistan och ringt upp föräldarna och kommit 
överens om fredagkväll som de kan ställa upp. Har aldrig varit några större problem med 
detta. Inarbetat varumärke. Tag mobilnummer till föräldern. Ett sms har jag skickat som 
påminnelse några dagar före. Var tydlig med vad som förväntas. Skicka föräldrainfo om de 
vill detta. Det kommer fler i årskullarna så det går bra att vara fler föräldrar som hjälper till. 
 
Aktivitetsbidrag  
Aktivitetsbidrag söks för ungdomarna via kommunen. Viktigt. Man loggar in via Umeå 
kommun/aktivitetsbidrag. Idag finns en app för detta. Ungdomsledaren gör detta varje kväll. 
Annars kan man skriva ut excelfiler för avprickning. Redovisningsansvarig Djäkne, idag Ulf 
Lundmark from 2016 så måste det vara ordförande för föreningen och en till. Personummer 
på våra ungdomar är en viktig detalj som måste fungera annars ingen ersättning. Idag får jag 
eller någon annan efter kontakt med Lena Hellgren. Här får vi allt utom de 4 sista siffrorna. 
Ibland har jag fått det. Det går bra att söka personer när man är inloggad i aktiviteswebben. 
Aktivitetsbidaget går till vår kassör. Viktigt att komma ihåg sista inlämningsdag. 
 
Klasslistor 
Begärs av nedan. Eller att Nooumi Sandström hjälper oss.  
Adm Röbäcks skolområde 
Sönkmyrvägen 20 
904 40 RÖBÄCK 
Tel 090-16 59 06 
Fax 090-469 19 
E-post: lena.a.hellgren@umea.se 
 
Gårdskort 
Gårdskortet är en värdehandling för våra aktiviteter. Det kostar 100 kr. Vi lämnar ut 
gårdskort för varje säsong. Inplastare finns på Djäknegården. Viktigt att man är noga med 
detta i början av terminen och att man gör kontroller. Gårdskort har under senare år avtagit. 
Listor vilka som har betalat gårdskort görs av ungdomsledaren.  
 
Uppstart Djäkne 
Vid uppstarten på höstterminen behöver man vara någon extra för gårdskorten och annat. 
Vidare så har vi alltid samlat alla i stora salen och hälsat alla välkomna och presenterat oss 
för ungdomarna, dessutom brukar ungdomsledaren kolla in åk4 i lilla rummet och höra vad 
de heter och vad de vill ha för aktiviteter under året. 
 
Godiskiosken 

mailto:lena.a.hellgren@umea.se


Någon av föräldraledarna har den uppgiften. Idag Daniel Eriksson. Godiskiosken bemannas 
av någon av de andra föräldrarna i årskurs 4, ej föräldraledarna. Inköp av godis görs via 
faktura på PRIVAB som ligger på västerslätt. Man nämner vår förening DIFF. Fakturan lämnas 
till föreningens kassör. Kontrollera att fakturan även går till vår kassör om man skulle missa 
att lämna den till kassören. En kopia tas och man räknar ut vad godiset skall kosta och skriver 
detta på godislådorna.  
 
Kassan ansvarig 
Djäkne har en kassa för våra in och utgifter. Idag är Sofi Sundström kassa ansvarig. Vi har 2 

st. kassa lådor. En för gårdskorten och en för godiset. Allt är samlat i en bag som finns hos 

Sofi. Tillsammans med nycklar för ungdomsledare och skåpet för godiset i köket. Vid övriga 

inköp sparas kvitton som sedan redovisas och man får tillbaka utläggen. Redovisning görs 

hos Sofi. Nytt för 2012 är att vi skall innan den 31 december varje är redovisa kassan till vår 

kassör.  

Utskick till föräldrar på Kasamarks skola.  

Kontakt tas med lärare i kasamarksskola för utskick framför allt till åk 4 föräldrarna. Jag 

brukar prata med rektorn för skolan som jag sedan får mail eller telefonnummer till dess 

lärare.  

 

Djäknegårdens område. 

Viktigt att man håller sig inom Djäknegårdens område som är fotbollsplanen och gården, 

Absolut förbjudet att vara vid stora vägen. Sedan skall vi inte störa de närmaste grannarna. 

Även att man inte går runt i byn. 

Information finns på dbnet.se och Djäkne på facebook. 

 

På dbnet.se/DIFF/Djäkne finns mycket information som skall delas och fler kan komma åt.  

 

 


