B&OI orientering – Bodø

VAKTLISTE våren 2018 (første del)
UKE

DATO

ANSVARLIG

2

8/1-12/1

H.Bø/
E.Kongsbakk

3

15/1-19/1

4

22/1-26/1

5

29/1-2/2

6
7

5/2-9/2
12/2-16/2

8
9
10

26/2-3/3
5/3-9/3

11
12

12/3-16/3
19/3-23/3

13
14
15

4/4-6/4 (3)
9/4-13/4
Reserver

MEDHJELPERE

B.Winter, L/T.Ertsgård, Øystein M.Johansen/
Marianne Pettersen, Sigrid H.Ingebrigtsen/Trond
Nilssen
M.Finstad/
H.Slaatsveen, LP.Rekkedal, P.Dalhaug,
M.Ekrem
E/S.Helliksrud
K.Kalvig/
E.Buvik/R.Andersen, I.Lindahl/S.Valle,
D.Skogan
LM.Eggestad, Eli Jorun/Roger Ovesen
P.Rekkedal
M.Selnes, E.Berg, S.Hedenstad, S.Samuelsen/
I.Skiri
E/T.Irgens
B.Stensland, BW.Hansen, AK.Nordhei, Å.Mohus
J.Prytz
K/C.Bjørseth, A.Westlund, M.Edvardsen,
C.Sætermo/A.Maurdal
Vinterferieuke
L.Reitan/A.Eriksen I.Aanerød, J.Øveraas, R.Andersen, Chr.Søvik
M.Tjønndal
B.Vikhals/JV.Limstrand, Håvard Solbakken, Jacob
Lindstrøm, Lisbeth Lunde
A.Jordbru
G.Moen, Å.Mohus, O.Søvik, M.Johnsen/F.Ikdahl
M.Bjørnevik/
A.Hegreberg, P.Rekkedal, B.Winter, H.Bø/
V.Solbakken
E.Kongsbakk
Påskeuke
A.Kure
Ø.Johansen/M.Pettersen, Petter Stoltenberg
R.Høsli
J.Nilsen/T.Olsen, Espen Samuelsen,
M.Finstad/M.Ekrem, Anniken S Hunstad
E/S.Helliksrud, P.Rekkedal, LP.Rekkedal,
H.Slaatsveen, K.Kalvig/ D.Skogan,
K.Lindstrøm/B.Olsen, Laura Eline Suominen,
M.Finstad/ M.Ekrem, H.Mørkved/B.Karlsen

Vakta varer fra 1600 til 2115 mandag til fredag
Vaktansvarlig påser og er ansvarlig for:
•
•
•
•

Å fordeles/ organisere vaktene den aktuelle uka. Medhjelperne kontaktes i god tid i forvegen!
At vaktnøkkel leveres fra siste vakt foregående uke, og videre til vaktansvarlig påfølgende uke
Å gi enkel opplæring til «nye» vakter
Sende kort melding til Åge (pr e-post, helst) om gjennomført vaktuke, spesielt hvis noen reserver
kontaktes

Den enkelte er ansvarlig for å bytte med en annen dersom uka/ dagen ikke passer.
Vaktnøkkelen passer til postkassa i gangen i gymbygget på Bodin. Her finnes øvrige viktige nøkler
oppbevart!. Ekstra vaktnøkkel finnes hos Per Dalhaug (92426583).
Vaktrommet er første dør til høyre i gymbygget. Her ligger en perm med instruks for vakta og oversikt
over leietakere. Her finnes også laminerte etasjekart over Bodin vgs. til bruk på vakta.

18. desember 2017

2
Mørkved, 17. desember 2017, Åge Mohus (906 65445)

Vakthold ved Bodin videregående skole (skolens instruks/info)

Det er samme tidspunkter som før, dvs. mandag til fredag 16.00 - 21.15.
Nøkler:
Nøkler finnes i postkassen i gangen. Følgende nøkler er på knippet: Nøkler til Hovedbygg,
nøkkel til Idrettsbygg, nøkkel til Elevlager i Idrettsbygg, nøkkelkort og nøkkel til
førstehjelpskap montert på tribune i svømmehall.
Parkering
Vi har fått parkeringstillatelse fra Bodø kommune. Denne gjelder utenfor Idrettsbygg utenfor
kontortid. Skiltet ligger i permen. Vær nøye med å legge skiltet tilbake i permen, slik at den
neste som har vakt også får glede av den. Det er generelt ikke lov å parkere utenfor døra, men
det er merket 2 stk plasser for bevegelseshemmede.
Henvis folk for øvrig til parkeringsplassene
Rutiner
Det er de samme rutiner som gjelder for dette året også, se vedlegg. Sykler og sparker mv.
skal ikke hensettes innendørs i inngangspartiet. Dette av hensyn til ev. rømming av byggene.
Forsøk også å få folk til å parkere sykler i god avstand fra inngangsdøra, også dette med henblikk på rømming og parkering for bevegelseshemmede.
Rutinen er ellers at dører mellom garderober og svømmehall skal være stengt inntil instruktør/badevakt er tilstede i svømmehallen. Generelt skal hele svømmehallen være stengt dersom
det ikke er instruktør/badevakt tilstede i hallen. Vi ber om at dere fokuserer på dette, slik at for
eksempel barn ikke har adgang til hallen uten instruktør.
Nye momentet og presiseringer vil ev. finnes i vaktpermen.

