FÖRBINDELSE
Telefonregler
Mobiltelefoner lämnas hemma under lägertiden för att dessa inte skall störa den
gruppdynamik som sakta växer fram på lägret.
I speciella fall har vi tillåtit någon att ha mobiltelefon, men då skall det finnas vägande skäl
och en anhållan från föräldrarnas sida.
Vi vill att ni föräldrar stöder oss i detta genom att tala med era ungdomar om att det
kommer att vara ett mobilfritt läger.
Respekt för varandra
Utgående från skriftskollägrets grundtanke och med den kristna livssynen som måttstock
accepterar vi inte att någon utsätts för mobbning eller utfrysning. Alla är lika värdefulla.
Oavsett om man tycker illa eller bra om någon, bör man ändå alltid visa respekt för
varandra, för alla lägerdeltagare och för alla ledare. Detta gäller även de ord man använder
om sina kamrater och ledare.
Vi hoppas att ni skall kunna hjälpa och stöda oss om mobbning eller utfrysning skulle
förekomma på lägret och vi måste ta itu med det.
Andras egendom
Alla blir tilldelade en plats i ett rum. Det rummet blir den privata sfär där man skall ha rätt
att få vara ifred. Vi har en regel som säger att man inte får vistas i någon annans rum än sitt
eget för att alla skall få ha sina privata saker ifred. Vill man umgås så träffas man i
samlingsrum eller utomhus. Samlas man i rummen händer det lätt att saker går sönder
eller försvinner och onödiga anklagelser uppkommer och skapar dålig stämning.
Vi vill därför att ni föräldrar pratar med era ungdomar om vikten av att vara försiktig och
aktsam om egna och andras saker.
Respekt för församlingens egendom
Ibland går det vilt till på ett läger och då kan det hända att någonting går sönder. Olyckor
händer och det behöver inte vara så farligt om man kommer och meddelar vad som har
hänt. Förstör man däremot något avsiktligt så får det konsekvenser. Då blir man
ersättningsskyldig och räkningen skickas hem till vårdnadshavare.
Vi hoppas att ni förstår och accepterar ovanstående praxis för tillvägagångssätt.
Rätten att avbryta lägret
I situationer där vi som huvudledare känner att vi inte inte längre kan kontrollera lägret
eller garantera säkerheten för ungdomarna har vi rätt att avbryta lägret. Vi har också
rätten att avbryta lägret för enskild konfirmand om konfirmanden inte fungerar i
sammanhaget.
Beslutet tas av huvudledarna tillsammans.

Kappsäcksregeln
Efter tystnadens inträde förväntar vi oss att alla ungdomar befinner sig i sina sängar. Visar
det sig att någon efter utsatt tid befinner sig utanför internatet utan giltig orsak, så har den
personen förverkat rätten att sova på Lemböte d.v.s. vi ringer personens vårdnadshavare
som får komma och hämta. Den som ertappats med detta har ändå rätt att delta i
lektionerna och bli konfirmerad, men får inte vara där mera nattetid.
Tobakslagen
Enligt tobakslagen är rökning förbjuden under 18 år. Det betyder att lägret är rök- och
tobaksfritt. Vi måste enligt lagen beslagta all tobak som påträffas hos ungdomarna.
Vet ni med er själva att era ungdomar röker, prata då med dem och försök på alla sätt ge
dem hjälp att sluta innan lägret.
Föräldrabesök
Ett läger är inte så långt och vi tror att både föräldrar och konfirmander mår bra av en paus
från varandra. Under lägret ordnas ett besökstillfälle. Vi vill att föräldrar som av en eller
annan anledning har behov av att besöka lägret utöver besökstillfället först kontaktar
ledarna.
Fotografering
Vi godkänner att ungdomen blir fotograferade under lägret och att bilderna kan användas i
församlingens utåtriktade information t.ex. hemsida, infoblad och facebook.
Ja
Nej

Vi har förstått och godkänt ovanstående.

Mariehamn den __________ 2017

Namnunderskrifter

______________________________
Konfirmand

_____________________________
Vårdnadshavare

