
Arbetsuppgifter ÖKK-Föräldrar
ÖVIKSLÄGRET 2021

NATTPASS 21:00-07:45 

Viktigast! Se åkaren, hjälp dem, prata med dem! 
(Frukost ingår för föräldrar som jobbar detta pass)

21.00 Överrapportering från kvällspasset.
Gå runt och presentera er för åkarna så de vet att ni har nattpasset.
De som har första nattpasset på lägret skriver upp på varje dörr när varje grupp/rum önskar ev. väckning. 
Kolla om någon ska väckas tidigare pga. extrapass el. koreografiträning.
Påbörja nattning: Påminn de minsta att det är dags för nattning!
Räkna in åkare och 22.00 checka av frånvarolistan att alla kommit tillbaka.
Om någon saknas, sök reda på hen.

22.00 Larmet på dörren aktiveras, då hörs det en hög signal/tjut - allt är OK. 
Ta bort klossen som håller dörren uppställd, kontrollera att dörren är ordenligt stängd för natten. 
Stäng av allt som inte behöver stå på under natten; kantiner, kaffebryggare mm.
Flytta matlådor från sval till kyl. 
Töm och rengör diskmaskinen, rengör diskränna och svabba golven. Bär ut sopor till soprummet. (Nyckel hänger i diskrummet.)
Städa upp i matsalen om det inte redan är gjort så att det är fräscht till frukost.

23.00 Kontrollera att cyklar osv är uppställda utanför el. intagna så att de inte blockerar ingången till skolan.
Kontrollera att fönster i respektive sovsal är stängda och att dörrar är låsta som förväntas vara låsta.

Räkna in alla åkare så att alla är på plats.
OBS! Övre entrén hålls alltid låst.

Alla måste respektera sovtiderna, även lägerföräldrarna ska vara tysta.
Var beredd att trösta åkare som har hemlängtan. 
Kolla till rummen en gång i timmen mellan kl. 23.00-03.00 för att försäkra dig om att ingen är ledsen el. att något har hänt.
Nattföräldrarna sover i anvisat rum för att deltagarna lätt ska hitta rätt på dig om något skulle hända.
OBS: Ta med egen madrass.
Vid tillbud larma 112, kontakta lägerledningen snarast och följ anvisad utrymningsplan.

07.00 Förbered frukost: Förbered inför frukost. Koka The-vatten, kaffe, lägg upp pålägg (om det inte redan finns i kylen/svalen) 
07:15 Duka fram på serveringsbordet.

Inköpslista: Fyll på inköpslistan om något börjar bli slut.
Väckning enl. väckningsschema som sitter på klassrumsdörrarna.

07.30 Överrapportering till morgonpasset.
07.45 Arbetspasset är slut! �

Inga datorer och mobiler i sängarna med laddare ikopplade!


