
BTI fodbold / badminton opgaver til Dana Cup 2022 på 
Muldbjergskolen i uge 30 
De forskellige opgaver bliver delt ud på vagtskemaet i ugens løb, så man kommer ikke til at lave alle 
opgaverne på en enkelt vagt.(se vagtplan) Ingen af opgaverne er vanskeligere end alle kan hjælpe. 
 

Arbejdsopgaver:  
Torsdag d. 21. juli kl. 17.00 
Hvad laver man på klargøringsvagten: 
Klasselokalerne tømmes for løst inventar, og bordene og stole rykkes sammen, så der bliver plads til 
de overnattende gæster. Foldesenge, madrasser, dyner, tæpper og linned fordeles til de hold, som 
har bestilt det på forhånd. 
 
Hvad laver man på skolevagten? Skolevagterne er i perioden søndag den 24/7 til lørdag den 30/7 
fordelt på tidsrummene kl. (05.45 – 12.00). (11.45 – 17.45). (17.30 – 23.15).              
23.00 – 06.00). Til alle vagterne skal der bruges 4 personer, hvor en person minimum kan være 13 
år. Undtagen er nattevagterne, hvor der kun skal buges 2 voksne personer. 
 
Læs Brandinstruks for vagter og skriv jer ind i vagtskema – gå en runde 2 gange hver time på vagten  
Send SMS til 25 10 40 79 og meld OK kl. 02 - 04 - 06.  
 

Skolevagterne sørger for at holde god ro og orden på skolen og hjælpe de overnattende hold i forhold 
til deres spørgsmål og praktiske ting med henblik på at sikre, at holdene får et godt ophold.  
 
I løbet af dagen skal der låses af, hvis holdene ønsker det, når de forlader deres klasselokale, eller der 
skal låses op, når holdene kommer hjem til skolen, og der skal tjekkes, om holdene husker at lukke 
vinduerne, når lokalerne forlades. 
 
Skolevagterne står for lettere oprydning af affaldsposer på toiletter og gange samt opfyldning af 
toiletpapir og papirhåndklæder, og oprydning af spiselokale med fejning og gulvvask efter behov. 
 
Vagtholdene aftaler indbyrdes fordelingen af opgaverne – dog skal der altid være en voksen person i 
informationsområdet. 
 
 

Morgenvagterne: Står for forberedelse og servering af morgenmad til holdene efter instrukser fra 
lederne af morgenmadsforsyningen, Arne Pedersen og Allan Nielsen. 
 

Hvad laver man på oprydningsvagten? Oprydningen starter lørdag d. 30/7 med at skolevagterne 
efter behov hjælper til, og oprydningsholdet træder til søndag den 31/7 kl. 08.00. Skolen gøres 
skoleklar igen. ( Varighed ca. 3-5 timer) 
 
 
Spørgsmål: 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arne Pedersen mobil: 25 56 88 52.  
Eller har du problemer med at booke en vagt på DANA CUP kalender siden, kan du kontakte  
Anita Jensen på mobil: 52 50 20 20.  Mail: glarkrog@gmail.com   

    

 


