Jondal skule

LØYVE
RETUR TIL SKULEN
Frå tid til anna er det trong for løyve frå føresette før borna kan vera med på ulike tiltak i
skulesamanheng. Det kan vera biltur, fisketur, bading og anna. Til dette treng skulen
skriftleg samtykke frå føresette. Me ber om at de set eit x i dei rubrikkane der de gjev borna
dykkar løyve eller ikkje løyve til å ta del. Føresette kan når som helst trekkje løyve for ein
eller fleire aktivitar attende.
Løyve Løyve
JA
NEI

Aktivitet:
Løyve til
- Bading utandørs:

Minst ein av dei vaksne som er med SKAL ha
livbergingskompetanse
Læraren har hovedansvaret for heile turen, også for
bading/leik i vatn.
Krav TIL SIKRING SKAL VERA LIKE GODE UTE
SOM I BASSENGET INNE.
-Vera med i båt:
Alle som er med i båt skal vera sikra med redningsvest
Det skal alltid vera med ein vaksen.
Redningsvest:
Barnet har, og kan ta med redningsvest heimanfrå.
-Fiske/leike langs land i vatn Born til og med 4.klasse skal ha redningsvest.
eller langs elva:
Born frå 5.klasse kan vera med utan redningsvest dersom
dei har løyve til det heimanfrå.
Det skal alltid vera med vaksne.
-Køyring i privat bil:
Alle som er med i bil skal ha sikringssele.
Born under 1.50 høg skal i tillegg sitja på tilpassa pute
- Føresette vil ha melding før kvar einskild biltur
- Føraren skal vera gjort kjent for føresette før bilturen
-Publisering av bilete på
Skulen vil publisera nyhende i tekst og bilete på skulen si
Internett
heimeside. Skulen vil vera varsam med å kobla namn på
elevar saman med bilete, og vil i minst mogleg grad
publisera individuelle bilete.
-Fotografering:
Barnet kan vera med på klassebilete og andre foto i
skulesamanheng, og skulen kan gje fotografen namn og
adresse.
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Rektor
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