FRILUFTSFRÄMJANDET LUND
COVID-19 UPPDATERING 4/1 2022
Med striktare riktlinjer från regeringen, FHM och Lunds kommun har vi behövt covid-19
anpassa skridskoskolan för vårens träningar.
STANNA HEMMA
•

Stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom

INGA FÖRÄLDRAR FÅR VISTAS I ISHALLEN
•
•
•

Inga föräldrar till barnen i skridskoskolan får vistas inne i ishallen
Endast barn i skridskoskolan, ledare och funktionärer får vistas i ishallen
Äldre syskon som ska åka 2:a passet får vistas i ishallen, likaså yngre syskon som
åkt första passet och väntar medans äldre syskon åker 2:a passet

FUNKTIONÄR HJÄLPER ERA BARN ISTÄLLET
•

Hen finns på plats vid lilla rinken för att hjälpa barnen komma på/av isen, fika ,
och akuta toabesök m.m.

STAND-BY
•

Barnen behöver ha en förälder (eller vuxen anhörig) på plats i närheten av
ishallen under hela passet (som vi kan kontakta vid behov)

SKRIDSKOSKYDD
•
•
•

Varje barn måste ha skridskoskydd märkta med sitt namn
Inga skridskoskydd = ingen träning då vi ledare inte bär/lyfter era barn
Finns bl a på Intersport och Decathlon

OMBYTE SKER UTOMHUS
•

•

Barn som behöver hjälp med att klä på sig och snöra sina skridskor ska vara ombytta
med skridskor på innan de släpps in i ishallen
- ombyte sker utomhus
- vi ställer ut 3-4 stolar + att det finns olika bänkar utanför ingången
Äldre barn som kan klä på sig kläder och snöra sina skridskor 100% själva får
byta om inomhus – vi hjälper inte till med snörning

PRATA MED ERA BARN
•
•
•

Förbered era barn på att vi ledare och funktionär kommer att ta hand om dem
eftersom ni inte kommer att vara där under träningen.
Mulle- och strövarbarn har vana av att vara ute med sina grupper utan föräldrar.
Behöver era barn speciellt stöd vid lämning/hämtning hör av er till oss.

Vi är övertygade om att detta kommer att gå jättebra precis som vintern 2020/2021.
Mvh Annika, Truls och Titti som håller i Skridskoskolan
skridsko.lund@friluftsframjandet.se

