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Vedlegg 4

KONFIRMANTLEIREN I KRAGERØ
Vi ønsker alle dere flotte konfirmanter velkommen til Kragerø! Det er vårt mål at leiren
skal bli en god opplevelse med tid til å lære, oppleve, undres, utfordres og trives. Vi ønsker å
synliggjøre ansvarsforholdet mellom leiren og den enkelte deltaker, med sikte på å gi konfirmantene en så sikker, trygg og god leiropplevelse som mulig!

TILRETTELEGGING
Det vil alltid være noen som trenger litt ekstra hjelp for å kunne delta på en god måte. Det kan handle
om sykdom, funksjonsnedsettelse, mobbing eller utestenging. Noen opplever sosial utrygghet og har
behov for en trygg person som er tett på. Konfirmantleiren har gruppeledere som kan være ekstra
observante for å hjelpe konfirmantene til å samarbeide og se hverandre. Når dette ikke er tilstrekkelig,
har vi også ledere som kan følge enkeltkonfirmanter.

For å kunne legge til rette for små og store behov er det viktig at dere tar kontakt med
kirkekontoret så snart som mulig.
HMS-PLAN
Ledergruppa for konfirmantleiren i Kragerø jobber hele tiden med sikkerheten rundt leiren.
Her er ulike risikoforhold vurdert og tiltak satt inn, både når det gjelder det fysiske og det
psyko-sosiale miljøet.

DETTE ER REGLER DU MÅ FORHOLDE DEG TIL:
• Det er ikke lov å dra bort fra leirstedet uten samtale med hovedleder fra din menighet.
• Rusmidler har ingenting på leiren å gjøre. Oppdages dette, fører det til hjemsendelse.
• Konfirmantene har på seg låsbare armbånd under hele oppholdet.
• Verdisaker og mobiltelefon tas med på eget ansvar.
• Bading skjer kun med badevakt tilstede. Det er badevakter med livredningskurs.
• Det må vises forsiktighet for å unngå skader. Alle må rette seg etter instrukser som blir
gitt i forbindelse med aktivitetene.
• Deltakere må gå langs bilvei for å komme til aktiviteter. Følg trafikkreglene og gå en eller
to i bredden langs kanten av veien.
• Rommene skal være en frisone. Det skal være enighet på rommet når det gjelder besøk.
• Om natta er det ikke lov å forlate rommet. Foresatte blir oppringt hvis det oppdages at en
konfirmant er borte. Det er våkne nattevakter på leirområdet og i bygningene.
• Hærverk fører til hjemsendelse og erstatning.
Vi har lest og forstått forventningene til oss: (Leveres til ditt kirkekontor eller ved ankomst til leiren.)

…………………… (Sted)………… (Dato)
Konfirmantens underskrift ………………………………………………
Foresattes underskrift………………………………………………

