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Nå går vi i gang med 3. runde med Allidrett, og det ser ut som at det er fornuftig å dele barna inn i to 

grupper i forhold til antall påmeldte.  

Vi starter i tradisjon tro ute på grusbanen med friidrett førstkommende torsdag 13. oktober, og de 

neste 6 gangene blir det svømming og turn. Den 20. oktober har den yngste gruppen turn og de 

største har svømming. Vi avslutter høstsesongen i Gymsalen, hvor vi skal ha diverse aktiviteter + litt 

servering. 

 

*De eldste som er påmeldt går i 4. trinn, derfor står det 1-4.trinn på Gruppe 2.  

Noen generelle regler som vi praktiserer, og som vil være fint om dere tar opp med barna før 

oppstart. 

1. Alle hilser på hverandre + kontaktpersonene tar opprop 
2. Når instruktør/kontaktperson har ordet er gruppa stille 
3. Har barna noe de ønsker å si etter info er gitt, rekker de opp handa før aktiviteten begynner 
4. Er det barn som skaper unødvendig uro/ støy under aktivitet- blir konsekvensene en time-out 

på sidelinjen i et par minutter 
5. Vi skal ha det gøy sammen 
6. Drikking foregår felles og dobesøk foregår fortrinnsvis før aktiviteten 
7. Vi sier hade når aktiviteten avsluttes 

  



Til foreldre i gruppe 1 

Vannlek krever flere voksen ressurser og litt andre regler. Viktig at dere prater med ungene deres om 

dette før timen.  

Regler for svømming: 

 Ikke spring i bassengområdet eller garderoben 

 Hopping i bassenget foregår kun mellom to gule kjegler som vil bli satt opp 

 Ta hensyn til de andre barn og ikke sprut på hverandre 

Dette vil vi at dere foreldre gjør før timen begynner: 

 Alle tar med armringer og badehette 

 Foreldrene har ansvaret for at ungene går på do, dusjer og står klare med armringer på kl 

17.30 

 Alle venter i garderoben og vi går sammen ut i bassenget 

 

Det skal minst være 1 voksen på 2 barn. Alle voksne er velkommen til å delta i bassenget. Bekreft 

deres evt deltakelse til kontaktperson Camilla så fort som mulig, slik at vi har kontroll! 

 

Si i fra om barnet deres ikke kommer pga voksen ressurser til Camilla Schjager-Sveum, tlf 90501497 

 
Til foreldre i gruppe 2 

Regler for svømming 

 Ikke spring i bassengområdet eller garderoben 

 Hopping i bassenget foregår kun mellom to gule kjegler som vil bli satt opp 

 Ta hensyn til de andre barn og ikke sprut på hverandre 

Dette vil vi at dere foreldre gjør før timen begynner: 

 Alle som trenger tar med armringer. Badehette skal alle ha 

 Foreldrene har ansvaret for at ungene går på do, dusjer og står klare med armringer på kl 

17.30 

 Alle venter i garderoben og vi går sammen ut i bassenget 

 

Annen info: 

Når vi er i gymsalen, så har vi erfart at det fungerer best når foreldre ikke er synlige for sine barn. Dvs 

at de er i gangen eller noe i den dur. Vi satser på en innholdsrik høst og vinter med mye moro.  

 

Ved spørsmål ta kontakt via mail til: sifallidrett@gmail.com, eller pr telefon til: 

Anne Toril Klette – 95 08 98 90 

Steinar Lyshaug – 99 63 73 11 
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