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KONFIRMANDVERKSAMHETENS SÄKERHET
Information till konfirmand och föräldrar
2020
Säkerhetsaspekter:
För att konfirmandverksamheten ska bli lyckad krävs att den fysiska, mentala, sociala och andliga
säkerheten är garanterad. Esbo svenska församling är skyldig att följa lagen som gäller
säkerhetsföreskrifter för konsumentservice (75/2004).
Ansvarsfördelning:
Ansvaret för konfirmandverksamhetens säkerhet är ömsesidigt. Församlingen – som är
lägeransvarig – skall ge tillräcklig information till både konfirmanden och vårdnadshavaren gällande
lägrets regler och direktiv. Detta sker genom informationsbrev och säkerhetsdokumentet samt vid
föräldrasamlingarna.
Som lägeransvarig ledare fungerar i regel konfirmandlägrets präst. Man informerar om den ansvarigas
namn på konfirmandlägrets första samling.
Församlingen måste få tillräckligt med information och kunskap om konfirmanden och hans/hennes
hälsotillstånd, så att församlingen kan ansvara för konfirmandens trygghet under konfirmandlägret.
Denna information skall fyllas i på deltagarkortet, som konfirmanden fått hemskickat med
bekräftelsebrevet. Kortet skall fyllas i noggrant tillsammans med vårdnadshavaren - vårdnadshavarens
underskrift behövs. Deltagarkortet skall returneras på angiven tid före lägrets början, så att bl.a.
kökspersonalen på lägergården hinner få information om specialdieter och allergier.
Allmänt:
Lägersäkerheten utgår från att alla förbinder sig att följa gemensamma regler. Det är bra om också de
vuxna hemma kan diskutera konfirmandlägrets säkerhet med konfirmanden, och betona att man skall
följa de regler och direktiv som ges av lägerledarna. Den lägeransvariga är ansvarig för konfirmanderna
under hela lägret och måste kunna lita på att alla tillsammans vill verka för den gemensamma trivseln
och säkerheten.
Försäkringar:
Konfirmanderna är olycksfallförsäkrade av församlingen under lägertiden. Vid sjukdomsfall och i fråga
om personliga saker som tas med till lägret gäller hemmets egna försäkringar.
Tobaksprodukter:
Esbo församlingars läger är rök- och nikotinfria! Det betyder att vi följer tobakslagen (693/1976) som
uppdaterades 1.10.2010. Innehav av tobaksprodukter är förbjudet för under 18-åringar.
Om konfirmanden blir fast för rökning eller innehav av tobaksprodukter under lägret kontaktas
vårdnadshavaren, som får hämta hem konfirmanden eller bekosta konfirmandens hemfärd från lägret.
Hur konfirmandundervisningen fortsätter diskuteras sedan skilt med konfirmand och vårdnadshavare.
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Alkohol och andra droger:
Esbo församlingars läger är alkohol- och drogfria! Det är absolut förbjudet att ta med sig och/eller
använda alkohol och andra droger!
Om konfirmanden blir fast för innehav eller användning av alkohol eller droger under konfirmandlägret,
tar den lägeransvariga prästen kontakt med vårdnadshavaren och kyrkoherden. I fråga om droger är vi
enligt lagen skyldiga att göra polisanmälan. I fall det blir aktuellt med hemfärd är det på
vårdnadshavaren ansvar att hämta hem eller bekosta konfirmandens hemfärd från lägret. Hur
konfirmandundervisningen fortsätter diskuteras sedan skilt med konfirmand och vårdnadshavare.
Mediciner:
Konfirmandlägrets ledare har inte rätt att ge medicin till konfirmanden. Det är viktigt att var och en som
är i behov av medicin, också värk- och febernedsättande medicin, tar med sig det till lägret. All medicin
som tas med skall anmälas på deltagarkortet. Ifall det skett förändringar sedan deltagarkortet har
lämnats in, bör den lägeransvariga prästen underrättas om saken senast vid lägrets början.
Energidrycker:
Energidrycker får inte tas med eller användas under lägret. De kan lätt orsaka hyperaktivitet, som
leder till sömnlöshet, vilket försvårar hela lägerrytmen för konfirmanden. Samma regel gäller också
andra produkter som innehåller koffein och taurin. Som energikälla under lägertiden räcker den mat och
nattsömn som konfirmanden får i samband med lägerprogrammet.
Transport:
Vid nödfall transporteras konfirmanden med ambulans eller taxi. Om det tar lång tid för en taxi att
komma fram har ledarna rätt att föra konfirmanden till vård eller möta taxin med egen bil. Är lägergården
nära hemmet skall vårdnadshavaren i mån av möjlighet föra den unga till vård.
Lektion i lägersäkerhet:
En lektion i lägersäkerhet bör hållas så fort som möjligt när man kommit till lägergården. Här går man
igenom gemensamma spelregler och lägergårdens gränser, innanför vilka man skall hålla sig under
lägret.
Simning och användning av roddbåt:
Konfirmanderna får inte gå ensamma och simma. Åtminstone en övervakare som fyllt 18 år skall alltid
vara på plats. Man får inte heller åka ut och ro utan att en vuxen person är närvarande. Flytväst skall
alltid användas när man hanterar båtar.
Tystnad under lägret:
På konfirmandläger är vi många tillsammans och en del ungdomar behöver mer vila och sömn än
andra. Därför gäller tystnad kl. 23.00 - 07.00, för att vi ska respektera varandras olika behov av vila och
sömn. Endast tillräckligt med vila hjälper ungdomarna att orka med det mycket intensiva och
programfyllda lägret – då minskar även olycksfallsrisken betydligt. På natten är ledarna anträffbara vid
nödfall.

