Informasjonsskriv MastraUka 2021!
Hjertelig velkommen til MastraUka 2021, vi gleder oss til en kjekk uke sammen med over 100
deltakere!
For mer informasjon om dagsplan, lunsj, oppmøtested se vår hjemmeside under MastraUka
www.mastra-il.no/mastrauka.

Gruppeinndeling
Gruppe 1 - gutter og jenter født i 2015 og 2014
Gruppe 2 - gutter og jenter født i 2013 og 2012*
Gruppe 3 - gutter og jenter født i 2012* og 2011
Gruppe 4 - gutter og jenter født i 2010 og 2009
*2012 kullet vil bli delt i to, for å ha like store grupper. Foresatte til 2012 barn vil om kort tid få
beskjed om sitt barn er i gruppe 2 eller 3 i en egen e-post.
Kontaktperson
Daglig leder Silje Hagen er kontaktperson i henhold til MastraUka, har dere spørsmål eller andre
henvendelser så ta kontakt på 454 29 764 eller e-post post@mastra-il.no. Under finner dere
kontaktinformasjonen til hovedinstruktørene per idrett, disse skal kun kontaktes på dagtid under
MastraUka mellom 08:45 – 15-15, henvendelser utover dette sendes til daglig leder som videre
informerer til hovedinstruktørene ved behov.
Hovedinstruktører per aktivitet
I hver aktivitet har vi instruktører mellom 13 til 19 år som alle har fått en sommerjobb under
MastraUka. De yngste er med å rydde og klargjør, mens de mellom 16 til 19 år er instruktører. I
tillegg er det utpekt to hovedinstruktører per gruppe, som er mellom 17 til 19 år. Disse kan dere
kontakte om dere må ha tak i deres barn i løpet av dagen, eller gi annen informasjon til
instruktørene. De vil i tillegg kontakte dere om det skulle skje en skade på ditt barn eller andre
situasjoner der de føler det nødvendig å ta kontakt med foresatte.
Fotball
Håndball
Hagen Albrecht 902 14 315
Sol Skibenes 403 11 990
Siren Østbø 942 16 682
Turn
Akt. Gruppe
Sofie Knutsen 974 62 053
Andre Håvarstein 480 31 659
Siv Madsen 467 65 743
Julie Grønås 955 55 273
Det vil i tillegg vær voksne tilstede som vil bistå ungdommen ved behov.

Levering og henting
Det er viktig at dere sjekker hvor barnet skal være den respektive dagen, og møte opp i henhold
til aktivitet. Oppmøte tidspunkt 09:00, og den første halvtimen vil bli brukt til opprop, samt
introduksjon av instruktører hver dag. Gi beskjed om barnet blir forsinket eller kommer senere
på dagen.
Dagen er ferdig 15:00 og vi ber alle om å hente barna i tide, det vil være en til to instruktører
som venter til alle barna blir hentet slik at ingen står alene.
Det er viktig at dere gir beskjed om dere blir forsinket til hentingen!
Ved skade
Er man uheldig og får en skade vil vi ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig, ved større skade som
trenger assistanse vil foresatte bli kontaktet. Skulle man være så uheldig at sykebilen blir tilkalt
vil en person over 18 år bli med i ambulansen om foresatte ikke er kommet, slik at ingen barn blir
alene.
Hva forventes av deltakerne?
MastraUka skal være en kjekk uke med fokus på lek og moro, men vi vil kreve oppmerksomhet
fra deltakerne og det er viktig at de ikke ødelegger for de andre deltakerne. Et barn som
ødelegger for de andre deltakerne, vil kunne bli tatt ut av aktiviteten med en liten pause før
vedkommende får fortsette med aktivitetene. Ved store utfordringer vil foresatte bli kontaktet.
Respektere instruktørene
Deltakerne skal respektere instruktørene og visa versa, de skal lytte på hva instruktørene sier og
følge deres regler. Vi har i løpet av dagen noen friminutt, her vil da deltakerne få litt mer frie
tøyler, men vil få noen rammer som f.eks hvor de kan være og hvor lenge friminuttet varer før de
skal være tilbake på plass.
Vi setter pris på om dere går gjennom dette med deres barn før uken starter slik at vi har et godt
utgangspunkt for uken!
Bilder
Under påmeldingen bedde vi om samtykke til bilder, vi vil lage navnelapper til alle deltakerne og
markere de som ikke samtykker til bilde for å unngå deling av bilder av barn uten samtykke. Vi vil
gjennom uken ta bilder som legges ut på vår facebook-side, har dere gitt samtykke til bilde men
ser et bilde der dere eller deres barn ikke er komfortabel med bilde kan dere gi beskjed til daglig
leder så skal vi få fjernet bilde. Ifølge datatilsynet kan man dele bilde uten tillatelse fra de
avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte kan føles krenkende for de som er
avbildet. Hovedregelen er imidlertid at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som lett kan
identifiseres på bildene før de publiseres.

