Til deg som skal jobbe som skolevakt:
Ansvarlig: Britt Jevne Jota tlf 920 21 036

Vakter innsjekking fredag:
 Lagene vises til rommene sine. Oppsett over hvilke lag i hvilke rom er tilgjengelig ved ankomst. Alle
rom er merket med lagets navn.
 Alle lag må få klar beskjed om at det er forbudt å bruke ball inne.
 Det er forbudt å røre ting i hyller og skap i klasserommene.
 Ødeleggelser i klasserom medfører erstatningsansvar.
 Alle lag får beskjed om dette i infoskriv før ankomst, men viktig med påminnelse.

Nattevakt:
 Nattevakt gjør forefallende arbeid. Sjekker toaletter og garderober i løpet av natta, tømmer
søppel.
 Gå brannvern runder ca. hver andre time om alt er rolig.
 Frokosten starter kl. 06:30. Viktig at nattevakt starter å koke kaffe, skjærer agurk og paprika og
legger til rette for frokostvaktene som kommer kl. 06:00
Frokostvakt:
 Setter fram frokost til kl. 06:30. Det er enkel servering med papptallerkener og plastikkbestikk.
Pålegg er ferdig oppskjært.
 Det er ikke anledning til å smøre matpakke!
 Rydder inn igjen etter frokost.
 Forefallende arbeid; tømme søppel ut i container, skjekke garderober og toaletter.
 Søndag: minne lagene på at de skal være ute av skolen kl. 15.00
Vakter Utsjekking:
 Tømme alle søppelsekker i fellesareal, toaletter og garderober. Sørge for at dusjene er tomme for
shampoflasker, hårstikker, deltakerarmbånd etc. Viktig at slukene tørkes over med papir slik at
hårrester blir fjernet.
 Påse at alle lag fjerner søppel fra klasserom og at rommene framstår som rene og ryddige.
 Skolen skal framstå som pen og ryddig, klar til undervisning neste dag.
Øvrige vakter:
 Gi informasjon til lagene. Låse og lukke dører til klasserom hvor det er overnatting.
 Påse at det ikke foregår ballspill inne.
 Tømme søppel, sjekke garderober og toaletter, påse at skolen framstår som ryddig.
NB! Skolen setter ut ekstra sanitærutstyr på toaletter og i garderobe. Svarte søppelsekker skal legges inn på
kantinekjøkken.
Åpningstider skole:
Det er kun hoveddøra inn mot administrasjonen som er åpen etter flg. åpningstider:
Fredag: 16:00 – 24:00
Lørdag: 06:00 – 00:15
Søndag: 06:00 – 16:00
VI HÅPER ALLE BIDRAR TIL AT VI LEVERER SKOLEN I SAMME STAND SOM VED ANKOMST  (Vi skal ikke vaske
gulv, men påse at alle klasserom er i fin stand og at søppel er kastet i container ute). ENGANGSHANSKER,
SØPPELSEKKER OG TØRRMOPP/KOST, FINNES PÅ KANTINEKJØKKEN.

