	
  
	
  
	
  

Checklista information till föräldrar

	
  

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015
Du som avdelningsledare ansvarar för att dina deltagares föräldrar har uppfattat och
förstått viktig information inför resan
Använd den här checklistan som ett verktyg för att säkerställa att du informerat om de viktigaste
punkterna inför avresan. Kontingentledningen vill också ha en bekräftelse från dig om att du
prickat av alla punkter i checklistan.

Jag som avdelningsledare har säkerställt att mina deltagare och
deras föräldrar tagit till sig information om:
q Vilken avdelning de tillhör
q att de måste se till att deltagaren har sitt pass med sig när vi åker
q vilka tider och samlingsplatser som gäller för avresedagen
q vilka tider och samlingsplatser som gäller för hemkomstdagen
q Att packlista för jamboreeresan finns på webben http://japan2015.scout.se/packlista
q att deltagarna vänder sig till dig som avdelningsledare om det händer något i Japan
q att föräldrarna om de akut behöver meddela något till scouterna som befinner sig i Japan
kan vända sig till Scouternas kansli på 08-568 432 00, men att de inte kan koppla samtal
till Japan.
q Hur vi definierar kris och att Scouterna och Svenska kontingenten då har väl utarbetade
rutiner för att aktivera krisledning – http://japan2015.scout.se/beredskapsplan
q att alla deltagare är indelade i avdelningar om 36 scouter med 4 ledare i varje
q att vårdnadshavarna kan följa jamboreen på vår web http://japan2015.scout.se
q att deltagarna kommer få all sin information genom oss avdelningsledare under resan
q att det är väldigt dyrt att ringa hem från Japan
q att det är väldigt dyrt att ringa från Sverige till Japan
q att deltagarna kommer ha så roligt att de glömmer bort att höra av sig till mamma och
pappa
q att en Världsscoutjamboree är en upplevelse för livet
q att det är bra att se över sina vaccinationer före en utlandsresa
http://japan2015.scout.se/vaccinationer
q att deltagaren måste ha läst och förstått lägrets Code of Conduct. Det handlar enkelt
uttryckt om att uppträda, agera och klä sig respektfullt mot andra människor
q att det kommer vara svårt att få tag på wifi i Japan, men om det händer något så kommer
ni snabbt att få reda på det. Hör ni inget betyder det att din son/dotter har jättekul.
q att skriva ut japanska översättningar över eventuella allergier
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