Feldballe, 17. juni 2014
Kære forældre
Vedr.: Nyt spontan-idrætsanlæg
Som de fleste sikkert ved, er første del af det nye spontan-idrætsanlæg, nemlig skateparken nu færdig.
Senere vil også anlæggets øvrige dele stå færdig, f.eks. parkour-anlægget, klatresten og bande-bane.
De forskellige dele af anlægget vil naturligvis blive brugt af skolen i forbindelse med både skole- og sfoaktiviteter. Hvis I som forældre ønsker, at jeres barn skal have mulighed for at deltage i sådanne aktiviteter,
har vi brug for jeres samtykke. Vi beder jer derfor udfylde vedlagte tilladelse og returnere denne til skolen
inden sommerferien.
I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på følgende vigtige forhold omkring opsyn, forsikring m.v.:
-

Skolen påtager sig intet ansvar for elever, som opholder sig på anlægget efter at have krydset sig
ud/er gået hjem fra fritidsordning.
Der vil altid være opsyn med elever, som bruger faciliteterne i skoletiden og i fritidsordningen.
Børnene skal anvende relevant sikkerhedsudstyr i henhold til de udarbejdede retningslinjer.
Skolen har ikke en ulykkesforsikring, som dækker, hvis jeres barn er involveret i en skade eller
ulykke på anlægget.
Vi opfordrer jer til som forældre at undersøge jeres egne forsikringsforhold i forhold til
ulykkesforsikring for jeres barn. Det kan f.eks. være en god idé at tegne en forsikring, som dækker
ekstrem-sport.

Det er også nyt for os på skolen, at have et sådant idrætsanlæg i ”baghaven”, vi forbeholder os derfor
retten til at evaluere og ændre retningslinjer efter behov.
Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
Feldballe Friskole
Telefon 69692551
René Jakobsen
Skoleleder

Feldballe d. 17/6-2014
Retningslinjer for brug af skatepark i Feldballe
Skateparken er åbnet i Feldballe d. 8. juni 2014. Når skateparken benyttes af skolens elever i skoletiden,
eller imens de er i fritidsordning, er følgende regler gældende:
-

Der skal altid være tilsyn/opsyn med elever, der bruger skateparken.
Kun elever med skriftlig tilladelse fra hjemmet må bruge skateparken.
Det er altid den lærer/pædagog, der har opsynet, der bestemmer, om aktiviteten i skateparken er
forsvarlig.
Eleverne skal til enhver tid indrette sig efter anvisninger fra den lærer el. pædagog, der har
opsynet.
Brugere af skateparken skal altid bruge sikkerhedsudstyr: hjelm, albue- håndled- og knæbeskyttere.
Forældrene til børn, der bruger skateparken, skal have givet skriftligt samtykke og være indforstået
med gældende retningslinjer, samt at skolen ikke har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring.

Vi forbeholder os ret til at ændre retningslinjerne efter behov, og skal naturligvis nok orientere herom.

Med venlig hilsen
René Jakobsen

