RUTINER VID VANDRING
Nyckel
Nyckeln till förrådet hämtas och lämnas på ICA Kvantum Landvetter, förbutiken (legitimation
krävs). På knippan finns två nycklar. En till ytterdörren och en till rummet där jackorna finns. Där
finns även en lapp med information angående journummer, kontaktperson mm.
I förrådet på Studio 13 finns:
 Pärmen – här finns blandad information som kan vara användbar. Papper som skall fyllas i
efter avslutad vandring mm
 Jackor – när man bär den gula nattvandrarjackan är man försäkrad via Nattvandrarna i
Sverige gm Härryda kommun
 Busskort – som fungerar på alla bussar in till Göteborg
 Första förbandsväska, pennor, papper och ficklampa
Samling, plats och tid
Man träffas utanför Studio 13 fredag / lördag kl 21.00. Den som är först på plats går in och hämtar
nyckeln på ICA. Studio 13 finns bredvid Landvetter Pizzeria, mitt emot Folktandvården.
Lås upp och gå in, håll ytterdörren låst även när ni är inne då inga ungdomar skall vistas i lokalen
om inte Fritid/Ungdom är på plats.
Jackorna hänger i förrådsrummet längst in till vänster i lokalen. Även om du råkar bli ensam är
det mycket bra om du fyller i pärmen från kvällen så att vi får med det i vår statistik. Du får
däremot inte vandra ensam.
Busskort
Det är lämpligt att möta upp bussarna när de kommer till Landvetter och eventuellt åka med
någon buss till exempelvis Tahult eller Göteborg.
Det är bra om vuxenvandringen kan fortsätta till sista bussen kommer från Göteborg. Hur länge ni
är ute och vandrar är självklart beroende på hur situationen ser ut men gärna till runt 1 på natten.
Exempel på var man kan hitta ungdomar i Landvetter
 Utanför ICA
 Runt Idrottshallen vid centrum
 Runt Landvetterskolan / Önnerödsskolan / Lunnaskolan / vid de olika dagisen (kolla inne på
gårdarna)
 Ishallen (även inne i ishallen vid arrangemang)
 Resecentrum
 Lekplatserna runt Stommen och Fotbollsplanen (”Buren”)
 Landvetter IP & Landvetter Wings-hallen
 Bakom och på Shell / 7-eleven
 Sjön- kommunalbadet och nere vid tennishallen/Sjöholmen
 Vid kyrkan

Om ungdomen är illa däran – RING FÖRÄLDRAR, AMBULANS OCH VID BEHOV
POLIS (se nr nedan)

INNAN NI GÅR UT









Nattvandringen sker klassvis men ni får gärna ta med andra vuxna
Fyll i pärmen vilka som vandrar
Nattvandringen sker fredag och lördag kväll 21.00–01.00
Bär jackan
Ta med förbandsmaterial
Ta med dig din telefon
Tagga dig på facebook – så vi vet att någon är ute Nattvandring i Landvetter
Ta med busskort

EFTER VANDRINGEN
Fyll i pärmen
 Datum (även vilket år) och mellan vilka tider ni varit ute
 Vilken klass och hur många personer som varit ute
 Ungefärlig temperatur och väderlek
 Ungefär hur många ungdomar som befann sig ute och var de befann sig
 En beskrivning av läget under kvällen – detta för att ge tips till andra nattvandrare – och en
kortfattad beskrivning av läget på facebook.
Detta hjälper andra nattvandrare att se hur det sett ut andra kvällar – men ger även en
överblick över ungdomssituationen i stort.
OBS: UPPGIFTER OM ENSKILDA UNGDOMAR SKA EJ STÅ PÅ DETTA PAPPER
Lämna tillbaka
 Jacka
 Busskort
 Första förband
Lås och lämna nyckel
 LÅS noga!
 Lämna nyckeln på ICA Kvantum Landvetter, förbutiken senast dagen efter så att den finns
till hands inför nästa vandring.
ÖVRIGT
Rådfrågning
Om det finns några situationer som ni vill diskutera i efterhand eller om ni känner oro för någon
enskild ungdom bör ni kontakta antingen socialtjänsten eller ungdomsarbetarna.
NATURLIGTVIS ÄR VI HELT NYKTRA NÄR VI ÄR UTE OCH VUXENVANDRAR!
Minimiålder 25 år

