
Vaktinstruks juledisco 
Vaktenes oppgaver: 

Som vakter skal vi sørge for at alle barna får en fin kveld med mye musikk, dans og moro. For å 
legge til rette for dette må vi som vakter: 

1. Være synlige og tydelige gjennom å være hjelpsomme og blide, men bestemte når det 
 trengs. Vi må også være lojale overfor hverandre som vakter ved å følge avtalte  
 regler og spørre hverandre hvis vi er i tvil.  

 En annen viktig måte å være synlige og tydelige på, er å ikke la en annen vakt være  
 alene i en situasjon men raskt komme til for å støtte og hjelpe. 

2. Hindre uvedkommende adgang. Festen er for 4.-7 klasse. Vi vil ha klasselister som vi kan 
 bruke for å sjekke dersom vi er i tvil om noen har rett til å være på festen eller ei. 

3. Hindre slåssing og tumulter. Vi må forsøke å holde oversikt og gripe inn tidlig før  
 eventuelle uenigheter og misforståelser blir til konflikter. 
  
4. Hindre ulykker og skade på barna ved å følge med på hva de holder på med og  
 stanse aktivitet som er farlig, eller dempe aktivitet som kan utvikle seg til å bli farlig.   
 Om noen skader seg skal vi gi førstehjelp og evt kontakte foreldre og nødtjenesten  
 (vaktleder) hvis nødvendig. 

5. Hindre hærverk og skade på skolens og andres eiendeler, og tyveri/nasking. Dette  
 gjelder også tilgrising (matkasting osv) av klær, eiendeler og inventar. 

6. Sikre effektiv evakuering i nødsituasjoner og kontroll på de som har evakuert. (Se   
 branninstruksen) 

Organisering: 
Halvparten av vaktene er inne i selve samlingssalen og resten holder kontroll med inngangen, 
ganger/korridorer, og patruljerer uteområdet ved behov. Det må alltid være vakter i diskoteket 
og ved dørene. Skifte innbyrdes hvor vi er etterhvert som kvelden utvikler seg. I tillegg hjelper vi 
hverandre dersom det skulle oppstå spesielle situasjoner. 

Praktiske detaljer: 
1) Basert på tidligere års erfaringer vil ytterdøra bli låst når de fleste har kommet seg inn 
 i lokalet. Vakter ved dørene er viktig for å slippe inn de som har rett til å komme på  
 festen også etter at dørene er låst, samt å sørge for effektiv evakuering dersom vi må  
 rømme lokalene. Avhengig av hvordan kvelder utvikler seg (hvor mange barn, varme, 
 støy) kan det være aktuelt å la barna være ute. Da må det også være vakter ute. 
2) Brannslokkemateriell er merket på skissen over lokalene. 
3) Enkelt førstehjelpsutstyr vil være tilgjengelig på kjøkkenet. 
4) Klasselister vil være tilgjengelige ved inngangsdøren. 
5) Vaktleder eller en vaktkontakt vil holde seg i området kjøkkenet. 



Greie regler: 
Erting og plaging godtas ikke. Hvis tilsnakk ikke nytter varsles foreldre og vedkommende  
vises bort fra lokalet. 
2)    Nasking og hærverk godtas ikke. Noter navn på den som stjeler eller skader skolens eller  
andres eiendom, kontakt foreldrene, og vis vedkommende bort fra lokalet. 
3)    Lek med ild (fyrstikker, stearinlys) godtas ikke. Hvis tilsnakk ikke nytter varsles foreldre og  
vedkommende vises bort fra lokalet. 


