
Velkommen til vagten ved

Børneteltet Vimmerland på Hjortshøj Festival!

Mødested: Frivillighuset (Sneglehuset)

Mødetid: Kom 15 minutter før din vagt begynder, så du kan tale med din forgænger i jobbet
og om, hvad du skal lave og modtage anden relevant information.

Tilholdssted: Børneteltet - inde eller ude - stort ovalt stribet telt  - skilt: Vimmerland

Opgaver/Info:

Børneteltet er for børn fra 2 år

Vagterne består af en voksen og 2 "store" børn/unge (fra 12 år)
 
Den første vagt hjælper med at klargøre teltet og aktiviteterne
                           
Den sidste halve time ryddes der op: Alle udeaktivitetsting skal ind i teltet  - luk teltet

Indhold / aktiviteter:

Vagten starter med at tjekke området:

Hyggekrog... se, om hjørnet ser indbydende ud, og om der er materialer nok.

Udeområde... se, om alle aktiviteter er på plads fx sten til x og 0 og lign.

“Tip en 12’er”  ... se, om der er kuponer og blyanter til konkurrencen 

Sansekasser... se, om sansetingene er på plads i kasserne.

Udeaktiviteter: sko-skiløb, fiskespil, tørresnoren (boldspil), Kryds og bolle m. insekter
---------------------------------------------------------------------------------

“Tip en 12’er”
Se forklaringen ved siden af 12’er-kassen.
Alle deltagere i konkurrencen må vælge to ark med strygemærkater.

Vagten afsluttes med at trække en vinder af “Tip en tolver” ... den første kupon med rigtig
besvarelse har vundet en præmie og skal skrives på skemaet med vindernavne. 
De resterende kuponer skal gemmes i en plastpose og smides væk sidst på dagen.
Hvis en vinder kommer forbi, udleverer du en gave fra kassen til ham/hende.
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Vi kører workshops i teltet begge dage for børn:
Lørdag kl. 11: Mal dyr i naturen

kl. 13: Få malet et hånd-dyr

Søndag kl. 11: Perlepladeværksted
kl. 14: Filt en bold
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Ring til INA hvis du er i tvivl om noget. 30297633

Hvis du har andre spørgsmål, eller har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte
frivilligkoordinatorerne tlf. ??

Giv dine erfaringer og gode råd videre til din efterfølger.

God fornøjelse!
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