Sivut 1 ja 2 hävitetään leirin jälkeen
Olarin seurakunta
HENKILÖTIETOLOMAKE -RIPPIKOULU

Rippikoulun opettajien käyttöön

Huoltajat

Rippikoululainen

Rippikouluryhmän nimi

Sukunimi

Etunimi

Henkilötunnus

Sähköposti

Puhelinnumero

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

1. Huoltajan nimi

2. Huoltajan nimi

Puhelin

Puhelin

Sähköposti

Sähköposti

Yhteyshenkilö leirijakson aikana jos ei ole huoltaja
Nimi

Puhelin

Oppiminen

Ruokailu ja terveys

Sähköposti

Onko rippikoululaisella eritysruokavalio tai ruoka-aineallergioita?

Ei ole

Kyllä, katso kääntöpuoli

Onko rippikoululaisella muita allergioita esim. siitepölyt, lääkeaineet,
yms?

Ei ole

Kyllä, katso kääntöpuoli

Onko nuoren terveydentilassa jotain sellaista joka saattaa vaikuttaa
nuoren osallistumiseen ja siksi rippikoulun opettajien olisi tärkeä tietää
asiasta?

Ei ole

Kyllä, katso kääntöpuoli

Onko rippikoululaiselle määrätty lääkkeitä, joita hän käyttää leirin
aikana?

Ei ole

Kyllä, katso kääntöpuoli

Millainen on nuoren uimataito?

Huono

Kohtalainen

Saako nuori meloa/soutaa asianmukaisilla välineillä?

Ei

Kyllä

Onko nuorella oppimiseen liittyviä haasteita?

Ei ole

Kyllä, katso kääntöpuoli

Muuta tärkeää tietoa ohjaajille.

Ei ole

Kyllä, katso kääntöpuoli

Hyvä

Turvallisuuteen liittyvät asiat

Tahdomme keskustella rippikoulun ohjaajan kanssa ja siksi toivomme hänen yhteydenottoaan ennen leirijaksoa.
Olemme tutustuneet rippikoulujen turvallisuustiedotteeseen ja sitoudumme sen periaatteisiin ja sääntöihin.
Olemme ilmoittaneet sellaiset rippikoululaisen terveydentilaan vaikuttavat seikat, jotka ovat rippikoulun turvallisuuden ja sujumisen
kannata tärkeää saattaa rippikoulun ohjaajien tietoon.
Päiväys ja allekirjoitukset

Rippikoululainen

Huoltaja
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Ruokavalio, valitse alapuolelta ja tarkenna tarvittaessa

KYPSÄ

RAAKA

Ruokavalio ja ruoka-aineallergiat

Vähälaktoosinen
Lisätiedot ruokavalioon:

Laktoositon

Maidoton

Kasvisruoka

Keliakia

Ruoka-aine:

Ruoka-aineallergioiden oireet ja hoito:

Muut allergiat:

Terveys

Allergioiden oireet ja hoito:

Terveyden lisätiedot:

Lääkkeet:

Oppiminen

Oppimisen haasteet:

Infoa

Muuta huomionarvoista tietoa nuoresta:
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LUPALOMAKE RIPPIKOULU
Tällä lomakkeella kysytään lupia erilaisiin rippikouluun liittyviin käytäntöihin.
Lupalomake (sivu 3) säilytetään seurakunnassa vielä rippikoulun jälkeen, jotta lupa-asiat voidaan tarvittaessa tarkistaa.

Rippikoululainen

Rippikoululaisen
valokuva
tähän

Nimi
Rippikouluryhmä

Saako nuoresta rippikoulun aikana mahdollisesti otettu kuva näkyä seurakunnan internetsivuilla
(lähinnä rippikoulu- tai nuorisotyön sivuilla) tai kopio-/painotulosteissa (esim. leirilehti)? (Esitteiden, mainosten tai muun
laajempaan käyttöön tulevan painotuotteen osalta lupa kysytään aina erikseen.)
Saako nuoresta rippikoulun aikana mahdollisesti otettu kuva/video näkyä seurakunnan sosiaalisen median kanavissa?

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Edellisiin lupa-asioihin liittyviä lisätietoja tarvittaessa:

Päiväys ja allekirjoitukset

Rippikoululainen

Huoltaja
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