Skovgårde – Arbejdsopgaver
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Nattevagt
Tidspunkt:

Tidlig vagt:

23.00-02.30

Sen vagt:

02.30-06.30

Opgaven består i:
Nattevagternes vigtigste opgave er at holde RO og ORDEN på pladsen i løbet af natten. Der skal jævnlig i
løbet af natten foretages rundering på hele pladsen, for at opretholde ro, og for at tjekke at der ikke er
opstået brandfarlige situationer (eks. Har nogle glemt at slukke stearinlys i fortelt, slukkes disse) – Der
holdes øje med at der ikke opholder sig personer i det store telt, der ikke er berettiget til at være der, samt
at der ikke fjernes instrumenter og teknik derfra.
Derudover skal der tømmes skraldespande i køkkenet.
Nattevagten kan også ”tilkaldes” i sygdoms situationer, som så har liste med numre til sygeplejerker der
står til rådighed på pladsen.
Nattevagten har en såkaldt ”vagttelefon” til rådighed. (den ringer sjælden)
Der opfordres til at man går to sammen på hver vagt.

Vagt i informationen.
En fuld vagt består af vagt eftermiddag og aften samme dag.
Tidspunkt:
Eftermiddag: 14.00- 17.00 Aften: Efter aftenmødet i det store telt – og til 22.00 (Undtagen tirsdag aften)
Opgaver i informationen:




Sælge is, og hvad der ellers sælges fra disken. Tage imod bestilling på morgenbrød, tørre borde af i
informationen, holde orden i informationsteltet (rydde op på bordene og tømme
skraldespandene),
Aflevere bestillinger af morgenbrød hos Dalgaards camping efter kl. 16.00 nedlukning.

Der er IKKE indtjekning eller afregning af campister på disse vagter, dette foregår kun om formiddagen.
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Der bliver intro i opgaven, og du har altid en ”vagt” du kan tilkalde i tvivlsspørgsmål.

Hjælp til opstilling af- og klargøring af det store telt
Lørdag kl. 12.00 skal det store mødetelt opsættes og klargøres til brug. – HOLD SELV ØJE MED NÅR DE GÅR
I GANG - DET KAN VÆRE FØR.
Det indebærer ikke en masse tunge løft, men du må godt kan klare at bukke dig, løfte og slå med en tung
hammer. De tunge tunge løft/slag er der maskiner til.
Det drejer sig grove træk om:



Opsætning af det store telt, med alt hvad det indebærer
Opsætning af stole, scene, lyd, lys og teknik i øvrig.

Der er naturligvis professionel vejledning til alle opgaver
Opgaven er færdig når teltet er klar til brug. OGSÅ lyd, scene osv skal være klar. Teltmand er sjakbajs og
han giver besked når opgaven er fuldført.
Varighed ca. 3 timer

FLAGMAND M/K
Opgaven består i alt sin ”enkelthed” i – at hejse og sænke flagene ved det store telt, hver dag.
Der er 3 dannebrogsflag på stang.
Har du behov for guide i, hvordan det foregår, kan dette gives! Kontakt Lili hvis det er tilfældet.
Flagene skal hejses om morgenen, og sænkes igen inden solnedgang.

GRILL – ”mester”
At være ”GRILL MESTER” - består i sin ”enkelthed” – at sørge for at alle pladsens fælles grill er klar til brug
hver dag kl. 17.00
Dette indebærer





Køre dem frem fra halvtaget – og ud på fliserne
Tænde dem i god tid, gøre dem rene når de er varme (der findes redskaber til det) så de er klar til
brug kl. 17.00
Når campisterne er færdige med at grille – og grillene er kolde igen – køres grillene igen på plads
(kan typisk gøres inden mødet i det store telt starter)
Tjek at der er gas nok på grillene – hvis der mangler gas, gives besked til Lili

Hente Morgenbrød
Tidspunkt:

Hver morgen mellem 07.00-07.30

Opgaven består i:


Hver morgen skal morgenbrød hentes på nabocampingpladsen – Dalgaards Camping.
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Brødet ER pakket og sat numre på, det skal ”blot” hentes og stilles på de forreste borde i informationen.
Der plejer at være 3-4 kasser med morgenbrød, så man kan med fordel køre i bil til denne opgave. Kasserne
er hver for sig IKKE tunge at løfte.
Den der tager ”morgenbrøds tjansen” tager de tomme kasser med fra informationen fra dagen før, når de
henter morgenbrød

”Pedel”
Vi tænker opgaven passer godt til en familie hvor der er børn, der kan hjælpe til!
Opgaverne består af: Rydde op på ”Torvet” og ved informationen ved behov. Minimum en gang pr. dag.
Oprydning består i at feje sand ned i sandkassen, rydde legetøj til side/på plads, rejse parasoller og generelt
genopbygge hyggestemingen på pladsen. Hvis pandemireglerne foreskriver det til sommer – skal legetøjet i
sandkassen også vaskes/sprittes af 2 gange daglig.

Tjek af toiletter og toiletvogne
Vi har igen i år købt professionel rengøring af vores toilet faciliteter – 1 gang hver formiddag.
Opgaven:
På tværs af professionel rengøringen - to gange om dagen skal vi have fyldt op med papirservietter, sprit og
toiletpapir. Derudover skal der sprittes af på alle berøringsflader.
Opgaven lyder som sådan:








Sprit af på alle toiletsæder, toilet låg og skylleknapper
Sprit af på alle dørhåndtag
Sprit af på alle bruse amartur og bruse bænke
Alle toiletter ses efter – og ved behov, skrubbes de med toiletbørste
Håndvaske amartur – afsprittes
Hylder ved håndvaske – afsprittes
Opfyldning af toiletpapir og servietter

Vi har sprit, servietter, mundbind og handsker til rådighed. Og står til rådighed og oplæring hvis opgaven
kommer til at indebære let rengøring.
Det præcise omfang aftales med Lili.
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