
Fritidsledare Nummer  Facebook 

Jenny: 0709 23 31 52  Tunnan Jenny 

Kalle: 0709 23 31 53  Tunnan Kalle 

Carro: 0709 17 12 57  Tunnan Carro 

Dios: 0709 23 31 51  Tunnan Diosmar 

 

Vi jobbar för att alla ungdomar 

ska få en meningsfull fritid! 

Regler för Fritidsgården Tunnan 
för att få ett Tunnankort. 

• Vi är trevliga mot varandra oavsett kön, ålder, sexuell läggning och etnisk/kulturell bakgrund. 
Då är det inte okej att bära kläder och symboler som kränker någon eller är drogförskönande. 

• Personalen ansvarar EJ för dina personliga tillhörigheter du har med dig till fritidsgården. 
Varken ordinarie personal, vikarier samt praktikanter. 

• Skadegörelse, vandalisering eller stöld leder till att man blir ersättningsskyldig. Samt att en polisanmälan 
kan komma att göras. 

• Nödutgångar i byggnaden används endast vid fara, i klassrummen och uppe i caféet. 

• Rökning på skolans område är förbjudet enligt handlingsplanen som kommunen tagit fram! 
Vid rökning på skolans område så kontaktas vårdnadshavare samt avstängning i 1 veckas tid. Gäller även om 
man är minderårig och röker utanför skolans område. Om minderåriga använder tobaksprodukter kontaktas 
vårdnadshavare. 

• Alla våra aktiviteter är alkohol & drogfria! 
- Påträffas en ungdom påverkad så kontaktas vårdnadshavare och socialtjänsten samt att polisen kan bli 
kontaktad. Vårdnadshavare hämtar den påverkade ungdomen och medhavd alkohol omgående, vid 
godkännande hälls den medhavda alkoholen ut på plats!  
- Vid misstanke om drogpåverkan, ska vårdnadshavare i samråd med socialtjänsten uppvisa att personen är 
drogfri. 

• Man plockar undan efter sig, de saker man har använt och man slänger sitt skräp i utsatta papperskorgar. 

• Tunnankort KRÄVS för att: 
- Få delta i ALLA våra aktiviteter på och utanför Fritidsgården. 
- Låna saker på gården, så som spel, pingisrack, film mm. 

• Personalen har rätt att avvisa de personer som inte följer reglerna. 
- Blir man ombedd att visa upp vad man har i väskan/fickorna och inte vill göra det så får man inte vara kvar 
på Tunnan. 
- Vid brott mot kniv/vapenlagen kontaktas vårdnadshavare samt att en polisanmälan kommer att göras. 

• Följer man inte våra regler så gäller följande: 
1. Tillsägelse 
2. Avstängning 1 dag  
3. Avstängning 1 vecka 
4. Avstängning längre period 
 
 
 

Tunnankortet är GRATIS, men vid förnyelse av kort kostar det 20 kr. 

->->->->->->--------K-L-I-P-P----H-Ä-R-!-!-!------------>->->->->->->->->------------------------------------------------------------------- 
 

Besökarens namn: 

 

Persnr (ej 4 sista): 

Mobil nr: 

 

Hem nr: 

Adress: 

 

Post nr: 

Vårdnadshavaren namn: 

 

Vårdnadshavare mobil: 

Underskrift besökare: 

 

Underskrift vårdnadshavare: 

 


