
TILSYNSVAKTINSTRUKS 

FØRSTE VAKT: 

 

1. De røde bukkene plasseres ut ved hjørnet av skolebygget (bilde henger i 

kiosken). 

 

2. Ta på tilsynsvaktvest 

 

3. Ta en runde i samtlige garderober og toaletter. 

Fyll etter toalettpapir, såpe og tørkepapir. Dette finnes på bøttekottet i 

2.etg. 

 

4. Ta en runde rundt Flatåshallen og kunstgressbanen ute. 

Samle inn gjenglemte ting, rydde søppel, tømme søppelbøtter ved 

behov, og identifisere eventuelle skadeverk etc. før kiosken åpnes. 

 

5. Deretter åpnes kiosken. Sett kassa i reg. med nøkkel. 

Se egen kioskinstruks for bruken av kassa. 

 

 

Øvrige tilsynsvaktoppgaver er viktigere enn kioskdrift, steng av kiosken 

ved behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TILSYNSVAKTINSTRUKS 

ALLE VAKTER: 

 

6. Slå på lys ved aktivitet. Lys skal være avslått når det ikke er aktivitet. 

 

7. Minst en gang i timen skal det tas en rydderunde i idrettshallene, for å 

plukke søppel, og tømme søppelbøtter ved behov. Fyll etter toalettpapir, 

såpe og tørkepapir. Det finnes på bøttekottet i 2.etg. 

 

8. Minst en gang i timen skal det tas en runde rundt Flatåshallen, samt 

utendørs kunstgressbane, for å plukke søppel og tømme søppelbøtter 

ved behov. 

 

9. Minst en gang i timen skal det tas runder på arenaen for å se at all 

aktivitet skjer i henhold til ordensregler. 

 

10. Gi beskjed at sykler/sparkesykler ikke skal bringes inn i hallen, dersom 

noen gjør det. 

 

11. Åpne garderober til lag. 

 

12. Drifte kiosken. Se egen kioskinstruks. 

Øvrige tilsynsvaktoppgaver er viktigere enn kioskdrift, steng av kiosken 

ved behov. 

 

13. Fyll på kioskvarer fortløpende. 

 

14. Avtal overlevering av nøkler til neste vaktlag. 

 

15. Utlevering av adgangsbrikker til treningssenteret. 

 

16. Vask av bord og stoler i vrimleområdet. 

 

17. Alle søppeldunker skal tømmes når de er mer enn halvfulle. Søppel 

kastes i søppelsjakt i rundkjøringen ved skolen (svart brikke på 

nøkkelknippet). 



TILSYNSVAKTINSTRUKS 

SISTE VAKT: 

 

18. Gitteret i kiosken kan senkes en halvtime før stenging, slik at man får 

begynt med avsluttende oppgaver. 

 

19. Vask av bord og stoler i vrimleområdet. 

 

20. Alle søppeldunker skal tømmes når de er mer enn halvfulle. Søppel 

kastes i søppelsjakt i rundkjøringen ved skolen (svart brikke på 

nøkkelknippet). 

 

21. Gjenglemte ting samles, og legges innlåst i kiosken. 

 

22. Flerbrukshallen skal moppes etter siste trening. Mopp finnes i 

vaskerommet inne i flerbrukshallen. 

 

23. Skilleveggene i hallene kjøres opp. Se til at målene er fjernet fra 

spilleflaten i Bonitashallen. 

 

24. Fjernkontroll til TV, mappen til tilsynsvaktene etc. legges innlåst i 

kiosken. 

 

25. Kjør kasse- og bankterminaloppgjør («dagsoppgjør»), se egen instruks. 

 

26. Se til at garderobene er tømt, og at det ikke er skadeverk. 

 

27. Ta en rydderunde på møterommene og kjøkkenet i 2.etasje, og lås 

dørene. 

 

28. Se til at alle har forlatt hallen, og sjekk at alle nødutganger er lukket. 

 

29. Slå av lysene (ikke på utendørs kunstgress, om det er organisert 

aktivitet). 

 

30. Overlever vaktnøkkelknippet til de som har vakt neste dag. 


