
Arbetsuppgifter ÖKK-Föräldrar
ÖVIKSLÄGRET 2021

MORGONPASS 07:30 - 13:30
Parkskolan, Skyttishallen, Solänget

Vid frågor gällande mat vecka 30 kontakta Veronica 0734-222 489
Vid frågor gällande mat vecka 31 kontakta Irene 070-791 15 19

Viktigast! Se åkaren, hjälp dem, prata med dem! 
(Frukost ingår för förälder som jobbar detta pass. Du äter när tid finns.)
Också Viktigt! Städa och torka och torka lite till. Löpande under hela passet.

07:30 Överrapportering från Nattpasset. Möts upp i Köket. Nattpasset har förberett
frukosten och visar vars allt finns. Frukosten startar för åkarna.
Väckning: Stäm av med Nattpasset och titta på Isschemat om och när åkarna är 
i behov av väckning. 
Diskmaskinen: Gör i ordning diskmaskinen för dagen, fyll med vatten, startar inte 
matningen av backar så kolla att det inte är fullt vid utgången av maskinen. 
Det finns en automatisk avstängning i slutet av bandet.

--> 09:30 Frukost: Fyll på med frukost löpande så att det finns fram till ca 09:30
(beroende på när sista gruppen har sitt första ispass).
Fyll på löpande med flingor, mjölk, fil, yoghurt, bröd, margarin, ost, skinka 
och grönsaker. Lägg upp snyggt.
Torka av bord så snart en grupp ätit färdigt. 
Diska löpande allteftersom åkarna lämnar disk vid diskvagnen.
Alla spritar händerna innan de ska äta. 

ca 09:30 Plocka undan frukosten, torka av bord samt serveringen och diska. 
Sätt plastfolie över ost/skinka/grönsaker som blev över.
Behövs det fyllas på med matvaror? Skriv upp på Shoppinglistan!
Förbered för Lunch: Ställ fram glas, tallrikar, bestick och vatten. 

ca 10:45 Dagpass 1 kommer med lunch. Hjälps åt med kantiner o förbered servering
tills Dagpass 2 kommer.

ca 11:00 Överrapportering till Dagpasset. Visa vart allt finns. Kylblock, diskmaskinen mm.

ca 11:30 Packa matlådor och kör maten till tränarna på Skyttis. De äter på Loftet. 
7 matlådor (2 st med ej rött kött)
Skyttis: Titta till Tränarrummet. (1a rummet till höger i korridoren med 
omklädningsrum om du kommer från huvudentrén.) Torka av ytor och handtag. 
Fyll på med frukt och vatten vid behov.
Kolla igenom Omklädningsrum. Åkarna ska städa golven själva men torka av ytor 
och handtag. Städa toaletter! Töm sopor i container vid behov.
Innan du går, torka av ytor och handtag på Loftet samt töm sopor om det behövs.

ca 13:00 Åter till Park. 
Hämta värmeskåpen som lunchen kom i och kör tillbaks dem till Solänget.
Info om Solänget finns separat 

13:30 Arbetspasset är slut! 

Bil behövs för att köra 
värmeskåp till Solänget!


