
Arbetsuppgifter ÖKK-Föräldrar
ÖVIKSLÄGRET 2021

KVÄLLSPASS 1  15:00 - 21:00
KVÄLLSPASS 2  16:00 - 22:00
Parkskolan, Parkskolans Sporthall, Solänget

Viktigast! Se åkaren, hjälp dem, prata med dem!
(Middag eller Kvällsfika ingår för föräldrar som jobbar detta pass. Ni äter efter åkarna .)
Också Viktigt! Städa och torka och torka lite till. Löpande under hela passet.

ca 15:00 Pass 1 hämtar mat i värmeskåp på Solänget kl 15:00 och kör till Parkskolan.
Man åker direkt till Solänget och hämtar maten, är där i tid! (alltså inte Parkskolan först)
Vid ankomst förbered servering tillsammans med Dagpasset.
Överrapportering från Dagpasset som visar vart allt finns.

16:00 Pass 2 kommer. 
Middag: Åkarna tar själva mat och sprider ut sej i Matsalen, utomhus eller 
i ljusgården. Fyll på vattenkannor och mjölk vid behov. 
Laktosfri mjölk står på separat och märkt kylplatta.
Viktigt att varje grupp håller tiden! 
Torka av bord så snart en grupp ätit färdigt. Glöm inte ljusgården!
Diska löpande allteftersom åkarna lämnar disk vid diskvagnen.
Överbliven mat ska packas i skålar från köket (märk med datum) och ställ in i svalen.
Släng mat som är äldre än 2 dagar.

ca 18:30 Städa, torka, diska och gör fint i köket efter middagen.
Kolla över de allmäna utrymmena på Parkskolan. 
Städa toaletter och torka av ytor och handtag. 

ca 19:00 Pass 1 förbereder kvällsfika: Dubbelkolla att det finns tinat bröd. Kolla de 
utdragbara lådorna i köket (med kylfunktion) om det finns färdiggjorda fat med 
skivade grönsaker,ost och skinka. Om inte får du ordna det.
Fixa kaffe och The-vatten. Oboy är OK till kvällsfikat.
Duka fram på serveringsbordet.
Torka av bord så snart en grupp ätit färdigt. 
Diska löpande allteftersom åkarna lämnar disk vid diskvagnen.

Pass 2 går till Sporthallen. Städa toaletter och torka ytor och handtag i 
omklädningsrum och duschar. Sopa/torka golven. 
Det behövs en blipp för att komma in i Sporthallen. Finns i Köket. Kod: 4589

21:00 Kvällspass 1 är slut!

21:00 Överrapportering till Nattpasset och visa vart allt finns.

VÄND

Bil behövs för att köra 
värmeskåp från Solänget!



ca 21:00 Pass 2 börjar plocka bort kvällsfikat när åkarna har kommit tillbaka från sista passet. 
Plasta in pålägg och ställ i kylen/svalen. Ta fram bröd till frukosten ur frysen.
Behövs det fyllas på med matvaror? Skriv upp på Shoppinglistan!

Städa, torka, diska och gör fint i Köket efter kvällsfikat. Töm diskmaskinen.
Om tiden räcker till, torka golvet i köket och i matsalen. 
Annars får Nattpasset fortsätta städningen.

22:00 Kvällspass 2 är slut!

När åkare går till duschen behöver de kvittera ut en nyckelbricka, 
samt signera när den är återlämnad! 
Nyckelbrickor till duschen finns i köket. Kod 4589


