
Foreldrevakter vår 2022 

Vakta skal være på skolen under øvelsen som varer fra kl 17.30-19:30, man bør være der ti minutter før.  

Som vakt har du følgende oppgaver: Hvis det trengs skal du sette ut stoler, notestativ og slagverksutstyr. 
Musikantene må sitte med minst en meters avstand. Kontaktpunkter på stoler og notestativ sprites av før øvelsen 
begynner om det er benyttet tidligere på dagen(rekruttkorpset). Ta en spritserviett (Incidin duo) og tørk av der man 
holder på stolen og notestativene. Det skal deles ut papirhåndklær til alle blåserne, som de kan bruke til å samle 
kondens. Legg to ved hvert notestativ. Det føres fremmøteliste på skjema som ligger i skapet på kjøkkenet. Vi kan 
dessverre ikke servere frukt i pausen slik vi har pleid, dette av smittevernhensyn. 

Vakten har ansvar for å hjelpe til med å holde ro i rekkene under øvelsen og i pausen. Løping og herjing innendørs, 
og å henge på ytterdørene er ikke lov. Ungene skal ikke vandre rundt på hele skolen, eller bruke TL-rommet med 
lekene som tilhører skolen. Vi skal altså holde oss i skolestua, i ganga eller utendørs. 

Etter øvelsen skal stoler og utstyr ryddes på plass, søppel kastes og gulvet moppes lett over. Lyset skal av og dører 
lukkes og låses.  

Uke Dato Vakt 
2 13. januar Målen 

3 20. januar Haugli 

4 27. januar Arntzen 

5 3. februar Bjørnholmen 

6 10. februar Eidjord 

7 17. februar Espegren 

8(Vinterferie) 24. februar Ingen øvelse 

9 3. mars Grimeland 

10 10. mars Lyng-Landmark 

11 17. mars Magnor 

12 24. mars Nilsen 

13 31. mars Ribe 

14 7. april Seneger 

15(Påske) 14. april Ingen øvelse 

16 21. april Skjerdal 

17 28. april Tobiassen 



18 5. mai Målen 

19 12. mai Haugli 

20(17.mai uke) 19. mai Arntzen 

21(Himmelfart) 26. mai Ingen øvelse 

22 2. juni Bjørnholmen 

23 9. juni Eidjord 

24 16. juni Espegren 

25(siste skoledag) 23. juni Ingen øvelse 

 


