Lägerförälder på Rimbolägret!
Nytt för i år är att vi inte ska ”tvinga” folk att jobba för att man har ett barn på lägret. Vi vill
istället hitta några föräldrar som känner att de vill vara med och hjälpa till, detta mot
ersättning. Vi ser extra positivt på om vi har några föräldrar som vill arbeta flera pass, detta
för att det bidrar till en tryggare miljö för åkarna.
Vi har fler goda nyheter för i år och det är att vi kommer satsa mer på att ge våra egna åkare
bra träning, på en härlig plats till ett bra pris.
Vi kommer därför erbjuda alla USKare att delta 2 veckor till ett reducerat pris!
Våra perioder i år är: 18/6 - 22/6 och 26/6 - 30/6
Vi behöver som sagt ett antal föräldrar som kan jobba på lägret, från inskrivning till
utcheckning. Som lägerförälder jobbar man dygnspass och för varje dygn får man en
reducering på lägeravgiften a´ 500kr, dvs jobbar man ett pass (ett dygn) så får man 500kr i
avdrag, jobbar man 2 pass får man 1000kr i avdrag osv.
Under passen bor man och äter gratis.
Arbetsuppgifter:
Alla måltider skall förberedas/serveras till åkare samt tränare
Diskning, städning, finnas tillhands för åkarna, väckning, hjälpa till med slutstäd samt
eventuell förberedelse innan lägerstart (så som köra ut träningsredskap mm).
Du arbetar för och med ALLA åkare på lägret och kan därmed inte räkna med att ge extra
uppmärksamhet till ditt eget barn.
Förutom ”givna” arbetsuppgifter så har vi som mål att lägerföräldrarna ska hitta på saker, så
som pyssel, kubb, lekar mm.
Lägerföräldrarna kommer i år att ersätta ungdomsledarna och alltså finnas tillhands lite extra
för de yngre barnen.
På plats kommer det som vanligt finnas instruktioner/riktlinjer samt så kan man alltid vända
sig till lägerledningen för stöd och råd.
Viktiga egenskaper hos dig som vill delta i detta:
Vi ser gärna att du är självgående, ordningsam, social, initiativrik, kan samarbeta och har hög
arbetsmoral samt vill skapa ett lärorikt och roligt läger för alla deltagare.
Stämmer du in på beskrivningen?? Anmäl dig!
Alla anmälningar tas emot på: rimbo.uppsalask@gmail.com
Ange vilka dygn du är intresserad av att jobba, passen är Morgon - Morgon.
Besked om vilka som kan erbjudas plats som lägerförälder kommer senast 30/4-17.
Lägerledningen kommer sätta ihop ett schema.
OBS!
Om behovet av lägerföräldrar inte kan täckas på detta sätt får vi fylla ut behovet av hjälp
som vi gjort tidigare år (att alla familjer som har åkare på lägret förväntas jobba x antal pass).

