Föräldraansvar Skridskoskolan VT22
Då kör vi igång med skridskoskolan HT 202, med start datum 16/1.
Söndagar kl 9.30 i A-hallen, annars meddelas annat.
Fördelningen ser ut enl följande:
Två föräldrar till medlemmar i klubben kommer varje söndag vara med och hjälpa till på
Skridskoskolan, dessa är uppsatta enl schemat nedan.
Ni som förälder finns med som en vuxen representant för föreningen utanför isen.
Dina uppgifter/ansvar som Förälder:
● Komma i god tid före, minst en halvtimme innan då det är mycket som ska plockas
fram.
● Ta på er de gula västarna så vi syns.
● Ställa ut Rollups, KK Iskristallen och för skridskoskolan.
● Ställa ut bord, ett i direkt anslutning till Ishallen
● Plocka fram ev. fika.
● Bära ut material från förrådet som kommer att användas på isen.
● Ta fram försäljningsmaterial och betalinformation swish.
● Ta fram utklädnad till tränarna för det planerade Temat den veckan (finns framplockat
i förrådet)
● Hålla koll i träningskalender/mailen – inför kommande vecka.
Vid ev inställd/ändrad tid för skridskoskolan.
● Finnas som ett vuxet stöd om det händer något.
● Bära tillbaka materialet som används på isen.
Mer grundlig information kommer inom kort och kommer finns på Iskristallens hemsida.
Viktigt!
Skulle din tid inte passa ligger ansvaret hos var och en att byta med någon annan förälder.
Blir man plötsligt sjuk så försöker man i den mån man kan att hitta en ersättare, går inte det är
det viktigt att ni frånvaroanmäler till Kristin Rautio (se kontaktuppgifter nedan eller på
hemsidan) vid kort varsel ring eller sms:a.
Detta är viktigt då vi alla behövs för att göra skridskoskolan så bra vi kan!

Vecka

Datum

Föräldrar till

Tema

V.2
V.3
V.4
V.5

2022-01-16
2022-01-23
2022-01-30
2022-02-06

Nikita Backlund, Charlie Holmlund
Linnea Ekström, Selma Roman
Livia Romö, Tilda Aurell
Hilda Vennström, Nova Åkerström

Issi

V.6

2022-02-13

Matilda Frank, Selma Wiklund

V.7
V.8
V.9
V.10
V.11

2022-02-20
2022-02-27
2022-03–06
2022-03-13
2022-03-26

Kira Blom, Felicia MM
Malin L, Tilda Nordkvist
Aina H, Adriana Kusnir
Lovisa T, Emmeline W
Havanna k, Filippa Sverker

Mittpiruetten (ev ändrad
tid/datum) Kommer info.

Avslutning, Issi

VIKTIGT!
Schemat ovan är inte helt spikat då vi ibland vi blir av med istider pga andra event, vi
försöker då att få tid i U Hallen eller på bandyplan. Så vissa söndagar kan utgå eller bli
flyttade. Vi kommer skicka ut information så fort vi kan vid förändringar.

Har ni några funderingar synpunkter så tveka inte att kontakta oss!
Med vänlig hälsning, Skridskoskolan
Ansvarig för Skridskoskolan: Kristin Rautio
Mail: skridskoskolan@kkiskristallen.se
Tel: 076-1754509

