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Arbeidsoppgaver for  
vaktmannskap på skolene 

 
FREDAG 16.00 – 23.00 (FØRSTEVAKT)  
 
Dersom vedkommende ikke var på kick off, må nøkler mv. hentes i 
hovedsekretariat i Håkons hall i god tid før vakten starter. 
 
Skiltet merket «VAKTROM» henges opp på ytterdøren der vakta skal oppholde seg. 
Busstabell «BALDUS BUSSEN», «INFOSKRIV PARKERING», «KJEKT Å VITE 
RUND BLADUS CUP» og «INFOSKRIV OVERNATTING» henges opp på ytterdør 
eller ved en plass der det er hensynmessig, slik at alle har tilgang til den. 
 
Fordele klubber og lag, merke dørene etter angitt plan og med hjelp av arkene der 
det står klubb og lag på, begge deler finner du i permen. Søppelsekker legges ut i 
alle rom. 
 
IKKE LÅS OPP ANDRE ROM ENN DE SOM STÅR PÅ OVERSIKTEN! 
 
Ber lagene at de tar et bilde av klasserommet før de flytter på pulter og stoler, 
klasserommene skal ved avreise være slik de var ved ankomst. 
 
MERK! Med tanke på plasskapasitet i klasserommene har alle blitt oppfordret til å 
benytte madrasser under 1 meter bredde. Det er ikke mulig at en person ligger på en 
madrass som er bredere enn 1 meter, skal det benyttes en madrass på 1,5m må to 
personer benytte den! 
 
PÅSE AT RØMNINGSVEIENE ER FRIE!  
 
DET ER FORBUDT Å PARKERE PÅ SKOLEGÅRDENE. Anleggene skal i sin 
helhet være en bilfri sone, dette er nødvendig med tanke på deres og deltakernes 
sikkerhet ved brann eller andre hendelser. Bilister henvises til parkeringsplassene på 
skolene. 
 
LES GJENNOM FØLGENDE DOKUMENTER:  
 

• BRANNINSTRUKS 
• GENERELT FOR ALLE VAKTMANNSKAP 
• INFOSKRIV OVERNATTING  

 
HER FINNER DU NYTTIG OG VIKTIG INFORMASJON! 
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Arbeidsoppgaver for  

vaktmannskap på skolene 
 

FREDAG/ LØRDAG 22.45 – 07.00 
(NATTEVAKT) 
 
Nattevakten skal sørge for at det er ro på skolen etter klokken 23.00! 
 
Gå vakt/inspeksjonsrunder i bygningen minimum 1 gang pr. time, pga. eventuelt 
brann. Sjekk at alle dører er lukket og ikke blokkert med stoler, steiner el. Påse at 
uvedkommende ikke tar seg inn på skolen. 
 
På en del av skolene vil ytterdører gå i lås kl. 24.00 og åpne igjen kl. 06.00. 
 
Rydde i fellesområdet, tøm toalettene for søppel og fyll opp tørke- og toalettpapir.  
 
LES GJENNOM FØLGENDE DOKUMENTER:  
 

• BRANNINSTRUKS 
• GENERELT FOR ALLE VAKTMANNSKAP 
• INFOSKRIV OVERNATTING  

 
HER FINNER DU NYTTIG OG VIKTIG INFORMASJON! 
 
 
VED BRANN RING 110 – varsle/bistå med evakuering 
av bygningen. Tar på deg refleksvesten, slik at du er 
synlig! 
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Arbeidsoppgaver for  
vaktmannskap på skolene 

 
LØRDAG 06.45 – 15.00 (DAGVAKT) 
 
Låse klasserommene ettersom lagene reiser til arenaene. 
 
VIKTIG: sjekk i klasserommene at mobilladere og annet elektrisk utsyr er blitt fjernet 
fra stikkontaktene. 
 
Rydde i fellesområdet, tøm toalettene for søppel og fyll opp tørke- og toalettpapir.  
 
Låse opp klasserommene ettersom lagene kommer tilbake. 
 
LES GJENNOM FØLGENDE DOKUMENTER:  
 

• BRANNINSTRUKS 
• GENERELT FOR ALLE VAKTMANNSKAP 
• INFOSKRIV OVERNATTING  

 
HER FINNER DU NYTTIG OG VIKTIG INFORMASJON! 
. 
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Arbeidsoppgaver for  
vaktmannskap på skolene 

 
SØNDAG 06.45 – 15.00 (DAGVAKT) 
  
SØRGE FOR AT ALLE LAG ER UTE AV SKOLEN FØR KL. 14.00, pga. rengjøring 
og klargjøring for skolebruk. 
 
Det er ikke mulig å oppbevare bagasje på skolene etter kl. 14.00. 
 
Før lagene forlater skolen bør alle lag sjekkes ut, det betyr at skolevakta skal 
kontrollere at rommene er i orden før laget kan reise.  
 
Klasserommene skal være i samme tilstand som ved ankomst, pulter og stoler settes 
på plass i igjen og ved behov feies gulvet. Har det blitt skrevet/malt på 
whitboard/tavler må de renses.  
 
Lagene skal bære ut sin egen søppel. Søppel skal legges i sekker og plasseres i 
søppelcontainer. Er det ikke plass settes sekkene ved container og de skal knytes 
for, slik at ikke noe flyter utover.  
 
Noter hvis det er ting som har blitt ødelagt, eventuelle ødeleggelser blir belastet 
klubben. 
 
Vakta kan forlate skolen når alle lag har reist, vinduer og utgangsdører er lukket, 
skolen er ryddet og tømt for søppel.  
 
Skolepermen, vester og nøkler/nøkkelkort leveres i hovedsekretariat i Håkons hall.  
 
LES GJENNOM FØLGENDE DOKUMENTER:  
 

• BRANNINSTRUKS 
• GENERELT FOR ALLE VAKTMANNSKAP 
• INFOSKRIV OVERNATTING  

 
HER FINNER DU NYTTIG OG VIKTIG INFORMASJON! 
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GENERELT FOR ALLE VAKTENE 
 
Ha alltid nøkler/nøkkelkort på deg. IKKE lån ut nøkler/nøkkelkort til gjester. 
 
IKKE LÅS OPP ANDRE ROM ENN DE SOM STÅR PÅ OVERSIKTEN!  
 
Ved tekniske problemer eller andre hendelser skal leder for overnatting kontakteres: 
Annette Kupka tlf.: 99 71 71 21 
 
Vennligst noter alle hendelser, viktige beskjeder eller innspill til forbedringer i 
rapportskjemaet. 
 
Det er ikke plassert førstehjelpsskrin ved vaktrom, lagene har slikt utstyr med seg. 
 
Toalettene skal sjekkes i jevne mellomrom (minimum 1 gang per vakt). Etterfylle/sett 
frem tørke- og toalettpapir. 
  
Alenevaktene kan benytte overlappingen i vaktskifte til dette hvis det er vanskelig å 
gå ifra. 
 
Gå med jevne mellomrom vaktrunder for å påse at det er ro og orden på skolen. 
 
Rydde i fellesområdet. Søppel skal kastes i container på skolens område, er den låst 
og du ikke har nøkkel som passer settes søppelsekken ved siden av containeren. 
Søppelsekkene skal knytes for, slik at ikke noe flyter utover. 
Forsøpling utendørs må heller ikke forekomme uten at det blir ryddet skikkelig opp av 
lagene.  
 
VED BRANN RING 110 – Brannvesen blir varslet automatisk og rygger ut. Bistå med 
evakuering av bygningen. Tar på deg refleksvesten, slik at du er synlig! 
 
DET ER FORBUDT Å PARKERE PÅ SKOLEGÅRDENE. Anleggene skal i sin 
helhet være en bilfri sone, dette er nødvendig med tanke på deres og deltakernes 
sikkerhet ved brann eller andre hendelser. Bilister henvises til parkeringsplassene på 
skolene. 
 
Toalettene er åpen på alle skoler. Det er ikke anledning til å benytte dusjer på alle 
skoler pga. for liten kapasitet på varmtvann, eller at de ikke har dusjer. 
De som bor på Kringsjå benytter dusj i Kringsjåhallen, de som bor på Jørstadmoen 
benytter dusjene i Jorekstadhallen, de som bor på Søre Ål benytter Skogenhallen. Vi 
anbefaler å benytte Håkons hall, Kristins hall og Ungdomshallen som har stor 
kapasitet. 
 
INGEN MÅ GÅ FRA VAKT FØR AVLØSNING KOMMER! DERSOM 
VEDKOMMENDE IKKE KOMMER, GJØR FØLGENDE: 

1. Ring vedkommende vakt på oppgitt nummer, se vaktliste. 
2. Ring leder bemanning: 93 24 47 95 
 

Lykke til, og på forhånd takk for innstasen! GOD VAKT! 


