Kære hjælpere til Hop& Rock

Herunder følger information om hjælper opgaven og generelle ting der er gode at vide:
Se også de vedhæftede dokumenter: Hop og Rock Program 2022 for et yderligere overblik (og mulige
gentagelser), HOP og ROCK Sikkerhedsanvisning 2022 for det sikkerheds-mæssige overblik (kan også
findes i programmet) samt kortet til sidst i dette dokument for det visuelle overblik. Jeg vedhæfter
også vagt-oversigten så i kan se hvem der står hvor, hvornår (kan også findes på Facebook siden)
Vedhæftet er også skrivelsen ”Adgang til Hop&Rock” – der forklarer hvem der kan komme ind til H&R
– den kan der refereres til hvis man er i tvivl (De står også ved indgangene)

Før en vagt:

Før en vagt skal du tjekke ind i Info-boden og få udleveret en HVID hjælper trøje, der skal bæres under
vagten, så synligt som muligt. Har du kun én times vagt, skal du komme tilbage med-t-shirten – har du
to eller flere vagter, kan du beholde den (-:
Vi har hvide trøjer til hjælpere, så det er lettere at identificere Projektgruppen, så hjælpere ikke
forventes at svare på/tage stilling til, alt. Hvis du har flere vagter, behøver du derfor ikke komme forbi
hver gang.
Som hjælper/vagt bliver du stillet mange spørgsmål og vi håber det vedhæftede materiale forbereder
dig tilstrækkeligt til at kunne svare på størstedelen af disse – ellers kan I henvise til en sort trøje/Infoteltet. Hvis I har mulighed så print evt. programmet eller hav det klar på telefonen.
Ved presserende spørgsmål, eller hvis I mangler en vagt/hjælper på jeres post, så ring bare;
Sven-Erik på 72685622 og i nødstilfælde Michael på 72684755

Beskrivelse af vagterne:
Indgang 2 v Stadion- 2 af gangen

Opsynsvagt v. områdets ind/udgang mod Kongevejen/Hørsholm Kongevej
Fra kl.12.00 bydes de ankommende børn/voksne fra SFO’erne velkommen og vises vej til SFO-base
området.
Resten af dagen cirkuleres der i området, der holdes opsyn med børn og evt. senere ankommende
forældre/børn der har brug for hjælp/vejledning.
Børnene skal ikke færdes uden for pladsen og forlader ikke området uden en voksen med sig. Der kan
forekomme tilfælde af større børn der selv går hjem, fra 4 – 5 kl. typisk, disse kan lige adspørges og
vurderes med ”voksen-øjne”. Er du I tvivl, så send barnet tilbage til sin SFO base og bed om en voksen
der lige går med op og siger god. Mellem 16 og 17 kommer der mange forældre der skal hente/hygge,
disse får nok også brug for vejledning. I tiden omkring koncerten kl. 19.00 er du opmærksom på ældre
børn/unge (6 kl. og op) der kunne have interesse i en gratis koncert og gerne vil ind, dette er
desværre ikke muligt. Henvis her til dokumentet ”Adgang til Hop & Rock” og spørg gerne til hvilken
skole de er fra – så vi kan kontakte de rette pædagoger.
Der kan forekomme større søskende der skal hente, og dette er selvfølgelig ok – igen; brug den sunde
voksen fornuft.
Du behøver ikke at stå klistret til indgangen under hele din vagt, men skal bare have overblikket
derfra hvor du er. Hop&Rock er for børn indmeldt i SFO/SFK – men vi afviser ikke børn, så længe de
er sammen med forældre.

Indgang 1 v.P-Plads- 2 af gangen

Opsynsvagt v. områdets ind/udgang mod Kongevejen/p-pladsen.
Fra kl.12.00 bydes der velkommen til ankommende børn/voksne og der hjælpes med strømmen af
busser og biler. Om eftermiddagen cirkuleres der og holdes opsyn med børn og evt. senere ankomne
forældre/børn. Især i tidspunkterne 12-13 og 16 -17 vil der være meget trafik omkring p-pladsen,
som du efter bedste evne hjælper til med. Der kan forekomme ”insisterende” forældre der gerne vil
parkere hvor der ikke er plads/handicap-pladser osv. og det er selvfølgelig begrænset hvor meget vi
kræver af jer ift. at sige fra, men opstår der problemer kan I altid ringe.

I den resterende periode cirkulerer du i området via de to ind/udgangsveje på hver side af hallen og
generelt i området. (Vær opmærksom på at parkering ned langs hallen mod scenen ikke er tilladt, da
det er en brandvej) Ellers gælder det samme som ovenstående vagt.

Skovvagt – 3 af gangen

Opsyn og patruljering af områdets grænse ud til skoven og ind/udgang mod Hørsholm Kongevej.
Det anbefales at I spreder jer ud langs skovkanten, men at der altid er én ved vejen.
Der ankommer også herfra børn og voksne fra kl. 12.00 og i løbet af dagen, der evt. kunne bruge
hjælp/vejledning. Børn skal som udgangspunkt ikke færdes inde i skoven, selv om det er spændende.
Pga. toilet-skræk vil mange gerne ud at tisse, og det vil vi lade Jer vagter om at vurdere om er ok, I skal
bare sørge for at der kommer lige så mange ind som ud.
I patruljerer frem og tilbage og holder især øje med udgangen mod vejen.
Alt er afspærret, men hegne er til for at blive forceret (-: det vigtigste er at børnene ikke kommer ud
på vejen. Husk gerne myggespray/Lange ærmer – skyggen kan blive kold.

Sø-vagt – 2 af gangen

Der i år er åbent langs søen ned til hallen og op til den lille parkeringsplads & baseområderne. Dette
område er tænkt som et ”stille-område” hvor børn og voksne er velkomne til at slappe af. Som Sø-vagt
patruljerer du og holder øje med at ingen børn er steder hvor de ikke skal være (i søen). Der SKAL stå
én vagt fast ved den lille bro, da mange børn er liiige friske nok på denne.
Vi hegner ind så meget som muligt – men I kender børn – brug andre voksne til hjælp skulle i
observere noget. PS. toiletterne ved omklædningsrummene er åbne, og kan bruges så længe de holder
til det.

Udgang ved lille parkeringsplads (LP) – 2 af gangen

Her gælder de samme ting, som ved Indgang 2 & indgang 1. Den lille parkeringsplads er reserveret til
foreningerne der har aktiviteter ved Hop & Rock. Indkørslen er afspærret og bliver åbnet af når der
kommer foreninger – forældre må ikke selv fjerne bommen – selv om der er plads til biler.
Når du har set og læst alt dette, håber jeg du føler dig rustet til at hjælpe på Hop & Rock 2022.
Hilsen Anders Westh, Hop & Rock Projektgruppe

Rudegård stadion:

Her er et oversigts kort over Rudegård Stadion, med flugtveje og vagtplaceringerne påtegnet
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