Lupa liikkua -laskettelupäivä Mustavuoressa
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Yksi opettaja koulusta täyttää harrastuskalenterin kautta varauslomakkeen koko
päivästä sekä toimii yhteyshenkilönä Mustavuoreen. Yhteyshenkilönä toimiva opettaja
toimittaa Väline ja Opetuslistan jokaisesta päivään osallistuvasta luokasta Mustavuoreen
(info@mustavuori.fi) viikkoa ennen koululle varattua päivää
Laskettelupäivä on koululle ja oppilaille maksuton. Matkat Mustavuoreen tulee koulun
hoitaa itse. Mustavuoreen pääsee lähimmäksi Nyssellä nro 15 A ja B. Linja 7 vie myös
kävelymatkan päähän. Onnistuisiko tilausajo esim. vanhempainyhdistyksen tuella?
Laskettelupäiviä on tarjolla viikoilla 3-11, pääsääntöisesti ti-to.
Päivä koostuu kahdesta erillisestä setistä; aamupäivä- ja iltapäiväporukasta.
Bistro Mustavuori on auki Lupa liikkua -laskettelupäivinä klo 10.00 alkaen. Mustavuoressa
on mahdollista nauttia omia eväitä ja paistaa makkaraa.
Mustavuoren vuokravälineiden määrä sekä järkevän opetuksen takaaminen asettavat
oppilasmääräksi n. 50 oppilasta, eli 2 opetusryhmää/ setti. Ryhmien on oltava kahta
selkeästi eri ikä / kokoluokkaa. Toinen 1-5 lk ja toinen 6-9 lk. Pitäkää kiinni tästä, jotta
kaikille lainavälineitä tarvitseville saadaan oikean kokoiset välineet! (ei niin, että toinen
ryhmä on 5 lk ja toinen 6. lk .).
Rinteeseen mahtuu enemmänkin oppilaita, joilla on omat välineet sekä taito laskea ja
käyttää hissiä itsenäisesti. Oppilaiden kokonaismäärä voi olla isompikin, mutta välineitä /
opetusta on keskimäärin 40 oppilaalle / setti. Lautailuun ei opetusta ole tarjolla.
Laskettelutaidon jo omaavien oppilaiden ei tarvitse opetukseen osallistua. Opettaja on
kuitenkin vastuussa siitä, ettei puutteellisilla taidoilla mennä isoon rinteeseen. Ilman
huoltajan lupaa ei opetusta voi ohittaa. Lupalappu huoltajille (muokattavissa)
Mukana oleville aikuisille saa tarvittaessa myös välineet maksutta vuokraamosta.
Laskettelupäivässä mukana olevalta koulunhenkilökunnalta/ huoltajilta edellytetään
aktiivisuutta, jotta välineiden jako sekä opetukseen siirtyminen sujuu mahdollisimman
sujuvasti.

Päivän runko:
8.30 Ryhmän 1 välineiden jako ja hissit alkavat pyöriä niille, joilla omat välineet
9.00-10.30 opetus
11.00 lainavälineiden palautus
11.15 rinne tyhjä ja lähtö Mustavuoresta
12.00 Ryhmän 2 välineiden jako (hissit käynnissä)
12.30-14.00 opetus
14.30 lainavälineiden palautus
14.45 rinne tyhjä ja lähtö Mustavuoresta

Jos kysyttävää, ota yhteyttä:
miina.makinen@tampere.fi / 040 1594876
info@mustavuori.fi

