Instruks skolevakt Østbyen skole
Kontaktpeson IIL: Vegar Olsen mob. 943 13 173
Vaktelefon Østbyen skole: mob. 469 24 003

Skolevaktene skal se til at det er ro og orden, samt at ordensreglementet følges av de
som bor på skola.
1. Kun personer som bor på skola slipper i utgangspunktet inn. Personer som ikke bor
på skola, og som ikke har noen god grunn for å være på skola, skal ikke slippes inn.
2. Påse at beboerne følger turneringens skolereglement.
3. Dusj, garderober og toaletter sjekkes minimum en gang i løpet av vakta. Ved behov
for å vaske disse skal man vaske (moppe) og rydde disse. Søppel tømmes i skolens
containere på utsiden av skola.
4. Mellom kl. 23:00 og 06:30 skal det være stille. Dersom det er personer som ikke
etterkommer dette, skal man varsle kontaktperson for laget og be denne sørge for
ro.
5. Mellom 23:00 og 06:30 skal det en gang i timen gås vaktrunde. Vaktrunden skal
sjekke toalett, dusjgarderober, gang utenfor klasserommene hvor lagene
bor/utenfor gymsal.
6. Ved brann/brannalarm! Se egen branninstruks!
•

Sørg for at alle evakueres så fort som mulig – oppstilling på grusbanen
utenfor skola

•

Meld fra til 110 – si hvor du ringer fra og hva det gjelder.

7. Dersom skolen må evakueres – ta med perm med oversikt klasserom, og trekk ut
sammen med beboerne
8. Ved frokost og kvelds – dersom behov, en av skolevaktene hjelper til med servering
og opprydding
9. Ved innsjekk skal alle lag fylle ut liste med navn på alle som skal overnatte. Lista
skal undertegnes av kontaktperson lag.
10.

Ved utsjekk skal klasserommene være ryddet. Skolevakta går sammen med
kontaktperson lag over rommet og påser at alt er i orden. Dersom det er ting som
er ødelagt eller skadet i klasserommet, skal dette anmerkes på samme liste som de
undertegnet ved innsjekk. Kontaktperson undertegner lista ved utsjekk.

