Møte med folkebadfrivillige 9. desember 2020 kl. 16.30
– 17.45
Tilstede: Monica Balto Anti, Catherine Joks, Eirik og Per Torleiv Ravna, Alette Vestly, Jonne

Sikku, Tuija Timonen, Kjell-Magne Iversen, Marianne Balto, Renate Westlien, Nina Evjen
Anthi, Lise Johansen, Marthe Sende Hansen, Laila Krokmo, SooHee B. Muosát, Per Ove
Måsø, Ellen Ingvild Heiberg, Tom Hansen og Synnøve Solbakk.

Oppsummering/evaluering av årets folkebad og oppfølging
Vaktordning:
• Vi er så heldige som har så mange og flinke frivillige J Vi som arrangerer folkebadene
har fått veldig gode tilbakemeldinger fra kommunen (oppdragsgiver) og andre J
• Stabilt rundt 40 badende i høst hver onsdag. Max. er 60 personer i bassenget samtidig,
sjekk før flere enn 60 billetter selges. Se også nedenfor om egne smittevernregler
(Covid-19).
• Vaktordningen fungerer bra - passe belastning (antall vakter/frekvens).
• Bra med tagging av de som har vakt par dager før.
• Best med både en mann og en kvinne samtidig som badevakt/assistent i ”kjernetiden”
fra kl. 18.30-20. Vi har flest kvinner som frivillige og derfor er det ikke alltid mulig.
• Oppfølging: Nyttig og viktig å ha møter for alle frivillige – gjerne hvert halvår: Gjennomgå
regler og rutiner i fellesskap, dele erfaringer og opplevelser.
Adferdsregler:
• Vi har hatt noen episoder med utagerende adferd blant barn/unge. Vær særlig
oppmerksom på ”leke-slossing” og gå jevnlig innom garderobene (begge).
• Det er gitt advarsler i høst, og foreldre kontaktet. Det er viktig å kontakte foreldrene
allerede etter 1. advarsel (barn/unge under 18 år).
Oppfølging: Tilsnakk kan gis to ganger i løpet et folkebad, og etter tredje må
vedkommende opp av bassenget og det gis advarsel. Assistent, billettselger eller leder i
Sirma IL kontakter, ringer og snakker med, forelder/foresatt og orienterer om adferd og
konsekvens (etter 3. advarsel; utvisning for 1 måned). Advarselen noteres i folkebad(notis)boka, og det orienteres i fb-gruppa om at advarsel er gitt (ikke navn og
personinfo) – se i notisboka.
• Vær også oppmerksom på at det kan forekomme uønsket adferd fra voksne. Oppfølging:
Kontakt lederen i Sirma IL for videre oppfølging.
• Hårstrikk deles ut til de som ikke har det. Oppfølging: Monica kjøper inn hårstrikk og
legger i utstyrssekken.
• Oppfølging: Adferdsreglene oppdateres.
Rutiner for bassengvakter og billettselger:
• Vaktstol lite i bruk, men viktigst at badevakt og assistent er/beveger seg på hver sin side
av bassenget i kjernetiden (kl. 18.30-20). Etter kl. 20 er det stort sett rolig, for det meste
voksne som svømmer.
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Pensjonister betaler for honnør-pris som er kr. 50. Om ikke egen honnør-pris i iZettle,
bruk barnepris.
Billettselgeren lader både Ipad og iZettle under vakta, så utstyret er klar til bruk uka
etter.
Oppfølging: Rutiner for billettsalg oppdateres.

Smittevernregler (Covid-19 tiltak):
• Viktigste smitteverntiltak er 1 meters-regelen, også i garderobe, badstu og boblebad,
god hygiene (grundig kroppsvask) og hvis man er syk eller symptomer så holder man seg
hjemme.
• Alle – både badevakter og badende – desinfiserer hender ved ankomst til
svømmehallen.
• Alle badende og evt. ledsagere registreres med navn og telefonnummer. Listene
makuleres etter 14 dager.
• For å unngå trengsel og kø ønsker vi å ta i bruk alle/flere garderobeskap enn de som er
15 som er tilgjengelig hver garderobe nå. Oppfølging: Monica kontakter svømmeklubben/kommunen om mulighet for å ta bruk alle skap. Dette for å unngå trengsel i
garderoben – 1 meter avstand gjelder.
• Fløyte, Ipad og iZettle og annet utstyr desinfiseres før og etter vakt/vaktbytte.
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