Kunskap genom studier och upplevelser

Ordningsregler Uteklassrum/Kåtan
Deltagaren som bokat och mottagit tagg ansvarar för att:
 städa uteklassrummet
 allt kommer tillbaka till sin plats och elden är släckt
 taggen återlämnas till expeditionen
 bord och bänkar är uppställda på ett välkomnade vis och rengjorda
 rökning ej sker i eller utanför uteklassrummet
 all använd utrustning kommer tillbaka till förrådet och är rengjord
 eventuella skador eller brister anmäls till vaktmästaren
 allt producerat avfall källsorteras i skolans källsortering (utanför
lastbryggan till köket)
 dragkedjan till kåtan är igendragen av den som går sist
 taket på kåtan är stängt när ingen är där och öppen när ni eldar
 det är snyggt och rent runt ute klassrummet samt i vedboden
 släckningsredskapen inte avlägsnas
 meddela vaktmästaren om lampoljan börjar ta slut i lyktorna
 meddela vaktmästaren om veden börjar ta slut
 djur inte vistas i uteklassrummet
 eldning får endast ske enligt instruktioner (se baksidan)
Deltagare som bokat och mottagit tagg blir ersättningsskyldig om något
försvinner eller går sönder pga. fel hantering eller att ovanstående inte följs.
Tänk på att lämna uteklassrummet så som du själv vill ha det när du kommer
till uteklassrummet.
Härmed intygar jag att jag har läst & förstått ordningsreglerna och
instruktionerna för eldning. Jag ansvarar för att allt sköts och blir
ersättningsskyldig om något försvinner eller går sönder!

Signatur:_____________________________Datum:____________________
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Eldning instruktioner











Får ej använda bensin men tändvätska är okej
Tänd elden med tändstickor, tändstål eller tändare
Bränn inget skräp i elden
Samla ihop tillräckligt mycket ved för att det ska räcka så länge du vill ha
din brasa. Du får inte behöva lämna elden obevakad för att hämta mer
ved.
Du får endast tända brasan där det är tillåtet, på grillarna och i eldkorgarna
Släng askan som blivit över från eldningen i tunnan med texten aska
Eldning sker på egen risk
För att undvika brandspridning och onödig larm ska elden alltid bevakas
Se till att eldstaden är ordentligt släckt när du lämnar uteklassrummet

Så här gör du upp eld!
 Börja med mindre bitar som du staplar på ett sätt så du får bra med luft
mellan bitarna och under som krävs för att elden ska ta fart.
 Lägg sedan gärna näver (baksidan av vedträt) i mitten av brasan vilket
gör det mycket lättare i början.
 Lägg nävern i eldstaden, tänd nävern och försök sedan sprida elden till
veden.
 Eld kräver syre för att brinna och när den mindre veden tagit fyr, blås
gärna på det underifrån för att hjälpa elden att sprida sig ytterligare i
eldstaden.
 När du fått igång elden matar du på med större vedklabbar och du fyller
på allt efter som de brinner upp.
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Taket i uteklassrummet/kåtan
Hur man öppnar och stänger taket:
När man eldar i kåtan så bildas rök som man måste släppa ut, det gör man
genom att öppna taket på kåtan. Det gör ni genom att dra i de tre snörena som
hänger ner från taket så att hela taket öppnar sig. Sen sätter ni fast snörena i
hållaren som sitter i en av stolparna så att taket håller sig uppe.

Snöre

Här ska snöret sitta!

Grill

Om det blåser mycket så drar man bara i ett snöre så att den takdelen som är
vänd bort mot vinden öppnar sig. Då slipper man att vinden blåser ner röken i
kåtan igen.

