Varje dag har vi en listansvarig på Vängåvan. Denna stämmer barnen av med om de önskar springa
tillbaka till skolan för att hämta något, leka på berget osv.
Information om vem som är listansvarig uppdateras dagligen och står på griffeltavlan bredvid vår
inchecknings-ipad i hallen.
Inget barn får göra ärenden utanför parken utan att först tala med listansvarig.
I hallen finns uppsatt vilka rutiner och regler som gäller kring lek på berget och småpromenader samt
en karta över vilket promenadområdet som är tillåtet.
Om det inte är känt för oss och ditt barn har särskilt för svårt för samvaro och samarbete med andra
barn kontakta oss så gör vi specifika anpassningar och överenskommelser där det behövs.
Där det finns särskilda behov för av anpassning av vad vi erbjuder – så gör vi det. Vi anpassar
aktiviteterna och barnets möjlighet till medverkan i dessa utifrån behov – i samråd med barnet och
dennes vårdnadshavare.
Rutiner och regler kring lek på berget när man är på Vängåvan
Berget är en allmän plats och vi förhåller oss till allemansrätten vilken vi också har i uppdrag att
förmedla till barnen utifrån gällande styrdokument.
Följande regler gäller kring koj-lek på berget:
➢ Alla får leka i allas kojor.
➢ Det är tillåtet att bygga vidare på existerande kojor.
➢ Ingen form av pennalistiska lekar är tillåtet.
➢ Man tar inte virke från existerande kojor, av respekt till varandra.
➢ Man måste få tillåtelse av den personal som är listansvarig innan man går upp på berget.
➢ Listansvarig noterar vilka som är på berget och vilket klockslag man ska komma tillbaka.
➢ Listansvarig säkerställer att barn som går upp på berget har telefon med sig samt har
Vängåvans telefonnummer.
➢ Barnet meddelar listansvarig när de kommer tillbaka till Vängåvan.
➢ Barnen ska vara tillbaka från bergetlek kl. 17.00.
➢ Man får aldrig leka ensam på berget och man ska stämma av med personalen om vilka
kompisar man går dit med.
➢ Man får vara på berget och leka i högst 20 minuter.
➢ Max 6 barn får vara på berget och leka samtidigt (förutom vid lärarledd aktivitet)
När det är barn på berget går en personal regelbundet dit.
En personal går ett varv på berget kl 17.00 de dagar som det har varit barn där.
Om ditt barn har särskilt för svårt för samvaro och samarbete med andra barn kontakta oss så gör vi
specifika anpassningar och överenskommelser där det behövs.

Rutiner och regler för att gå på liten promenad
Man får gå på promenad först från och med vårterminen i årskurs 4 och endast när det är ljust
utomhus. Om du inte vill att ditt barn går på en liten promenad, låt oss veta det. Vi gör specifika
anpassningar och överenskommelser där det behövs.
o Incheckat barn måste komma överens med listansvarig innan man går på liten promenad.
o Det får vara max 6 barn på promenad samtidigt (förutom vid lärarledd aktivitet).
o Man får aldrig gå ensam på promenad och man ska stämma av med personalen om vilka
kompisar man går med.
o Man får vara borta på promenad i högst 20 minuter.
o Området som man får ta sina små promenader på är begränsat och en karta över vilket
promenadområdet som är tillåtet finns i hallen.

o
o

Man ska säga till listansvarig när man är tillbaka.
Senast kl 17.00 ska man vara tillbaka på parken.

Listansvarig noterar vilka som är på liten promenad och klockslag barnen ska vara tillbaka.
Listansvarig stämmer av så att barnen som går iväg har telefon med sig samt Vängåvans
telefonnummer.

Regler i trafiken
När vi är med barnen i trafiken gäller följande:
Vi ombesörjer betalning för färdmedel.
Vi promenerar och går på anvisade ställen såsom trottoarer och gåvägar.
Vi går i grupp.
Vi korsar gatan i grupp och där det finns övergångsställe.
Vi använder inte mobiltelefon när vi är ute och går i trafiken, utom möjligtvis som karta för att finna
vägen.
Bad och vattenlekar
Vi går inte till badplatsen vid Oxhålet och simmar med barnen på fritidstid. Det är ett alldeles för stort
ansvar att hålla reda på flera barn, vattnet är för djupt och sikten är för svag. Vi leker däremot ofta och
gärna vattenlekar med barnen i Vängåvans park. Så se till att barnen har ombyteskläder i väskan.

