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CHECKLISTA TERMINSSTART VÅREN 2023 

KOLLA LÄGET I GRUPPEN 

Vi har för många barn som inte svarar på kallelse/inte dyker upp och vi har kö – hjälp oss! 

✓ Vilka vill vara med kommande termin? 

- Anta inte att alla vill fortsätta utan fråga aktivt. 

✓ Barn som inte kan vara med pga. pandemin men vill återkomma till hösten 23 

- Kan vara vilande och behålla sin plats i gruppen. Meddela grenledare. 

✓ Barn som slutat/slutar under terminen 

- Meddela grenledare snarast – vi har kö! 

✓ Barn som inte svarar på kallelse eller inte dyker upp 

- Kontakta föräldrar direkt och fråga om de slutat – vi har kö! 

✓ Ändrade kontaktuppgifter 

- Be föräldrar uppdatera sina/barnets uppgifter i SportAdmins Medlems-app. 

- Ändra även era egna och era barns uppgifter vid behov! 

✓ Jourföräldrar 

- Har ni koll på vilka de är och ev. när de ska vara tillgängliga? 

✓ Stödperson = vuxen anhörig (endast för mulle-strövare-lufsargrupper) 

- Har ni barn i gruppen med speciella behov? 

- Har barnet redan stödperson kolla så att allt är OK inför stundande termin. 

- Finns ingen stödperson behöver föräldrarna ordna detta innan barnet är ute första   

träffen (be grenledare om hjälp om det känns obekvämt). 

✓ Barn vill börja i er grupp 

- Lova aldrig plats utan be föräldrar anmäla barnet via vår hemsida. 

- Grenledarna kontaktar föräldrar när plats kan erbjudas. 

✓ Kan ni ta emot nya barn? 

- Meddela grenledarna A.S.A.P. 

PLANERA TERMINEN OCH SKICKA KALLELSE 

Önskar ni boka grillplats/vindskydd, Stockstugan, kanoter, tält, viltgömslet Gyltan, fiske i Rögle 

Dammar eller prylar se rubriken Boka 

✓ Ni ger av er tid 

- Finns inget krav på antal gånger ni är ute. 

- Det viktigaste är att livspusslet fungerar för gruppens ledare. 

✓ Samåkningsdatum finns listade här 

✓ Kolla dessa tips om aktiviteter och platser  

✓ Ladda ned och fyll i AKTUELL terminsprogram-mall (krav för att få gruppstöd) 

- Använd ej mall från tidigare terminer då de uppdateras. 

- Skicka ut via SportAdmin till föräldrar + grenledare 

✓ Lägg upp alla era träffar (aktiviteter) i SportAdmin 

- Välj plats från rullgardinslistan eller skriv dit egen. 

✓ Skicka kallelse inför varje träff via SportAdmin 

- Med detaljerad info + ev. vägbeskrivning. 

  

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/sportadmins-medlemsapp/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/ledareBarn/grenledare/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/ledareBarn/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/ledareBarn/aktiviteter-barn/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/platser/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/ledareBarn/mallar-terminsprogram/
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SOCIALA MEDIER – LÄGGA UT BILDER 

Vi har barn + ledare med skyddade personuppgifter/som ej vill synas i sociala medier. 

✓ I SportAdmin syns barn/ledare som inte får bli fotade med ikon ”överstruken kamera.” 

✓ Stäm av med dem + övriga föräldrar/ledare om de samtycker till att posta bilder internt. 

✓ Har ni allas OK kan ni skapa en privat FB/Instagram-grupp. 

SÄKERHETSKOLL 

✓ Gå igenom styrelsens Checklista säkerhet 

✓ Är första hjälpen påsen påfylld? 

• Plåster, kompresser + strips finns att ta i ledarförrådet i Skrylles reception. 

• För annat kontakta kansliet eller köp av gruppstödspengarna. 

✓ Är tarpar hela, dvs öljetter och lina fungerar? 

✓ Har alla ledare: 

• Laddat ned SportAdmins Ledar-app? 

• Tittis mobilnummer för akuta frågor? Sms alla dagar 9-21. 

PÅ PLATS NÄR AKTIVITETEN STARTAR 

✓ Fota gruppen inklusive ledare 

Hjälper er med närvaro samt om någon försvinner. 

✓ Räkna barnen och fyll i närvaron i SportAdmins Ledar-app 

Bocka för vilka barn och ledare som närvarar och bekräfta. 

UNDER AKTIVITETEN 

✓ Räkna barnen kontinuerligt 

AVSLUTA AKTIVITETEN 

✓ Har barn eller ledare hoppat in under aktiviteten lägg in deras närvaro nu 

✓ Räkna barnen och ta sen bort gruppfotot 

BOKA 

✓ Grillplats & vindskydd i Skrylle 

• Bokas digitalt via www.skrylle.se 

 

✓ Kanoter 

• Måste bokas via mejl till kansliet  

• Endast 1 bokning/grupp/år för de godkända grupperna. 

• Bokningar tas emot fram till 1/9 för hösten 2023. 

• Därefter släpps ev. lediga dagar under hösten fria (s.k. extradag) om grupp vill 

paddla 1 extra gång. Vill grupp köa för extradag ange datum så återkommer vi. 

 

✓ Rögle Dammar fiske 

• Måste förbokas hos Rögles personal – klicka på länken ovan och följ 

anvisningarna. 

• Våra grupper fiskar gratis i damm 3, 4 och 5 

 

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/sakerhet-och-krishantering/
mailto:lund@friluftsframjandet.se
https://skrylle.se/att-gora/grillplatser-och-vindskydd/
http://www.skrylle.se/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/kanot/
mailto:lund@friluftsframjandet.se
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/fiska-i-rogle-dammar/
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✓ Stockstugan 

• Måste bokas via mejl till kansliet 

• Endast 1 bokning/grupp/termin för prioriterade grupper. 

• Tips! Boka gärna fredag natt eller varför inte en söndag eftermiddag? 

• Bokningar tas emot fram till 1/2 för våren 2023. 

• Därefter släpps ev. lediga helger under våren till skolor/föreningar 

 

✓ Viltgömslet Gyltan 

• Måste bokas via samtal med Skrylles reception tel. 046-585 25 

• Våra grupper betalar halva priset 

 

✓ Skrylles utlåningsprylar 

Pga. ombyggnation i Skrylle är vedboden riven = utlåningen är fortfarande 

begränsad. 

Övriga prylar som hämtas/lämnas i reception kan lånas som vanligt. 

 

Detta gäller fortfarande: 

• Vedboden prylar: Vissa kan bokas. 

• Övriga prylar: Måste bokas 

• Bokas via kansliet senast helgfri torsdag kl. 13 

• OBS! Alla prylar får normalt bara lånas under den dan man har aktivitet: 

Grupp Hämta tidigast Återlämna senast 
Lördags- Från torsd em Lördag kväll 
Söndags- Söndag morgon Tisdag kväll 

 

✓ KG:s utlåningsprylar 

• Kan ej förbokas utan först till kvarn. 

• Öppet onsdagar kl. 17:30-18:30 (stängt under skollov). 

 

✓ Tält 

• Måste bokas via Erik Nordström erik55n@gmail.com 

• Hämtas och lämnas på KG efter överenskommelse med Erik. 

 

SPORTADMIN 

• Logga in på SportAdmin och trycka Hjälp i nedre vänstra hörnet. 

• Tittis FAQ 

• SportAdmins FAQ 

• Eller kontakta kansliet eller grenledare 

https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/stockstugan/
mailto:lund@friluftsframjandet.se
https://skrylle.se/att-gora/viltgomslet-gyltan/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/utlaningsmateriel_skrylle/
mailto:lund@friluftsframjandet.se
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/att-lana-pa-kg/
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/talt/
mailto:erik55n@gmail.com
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/sportadmin/
https://support.sportadmin.se/support/home
mailto:lund@friluftsframjandet.se
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/syd/lokalavdelningar/lund/for-ledare/ledareBarn/grenledare/

