
Skoljoggen 2019

Information till personal

Torsdagen den 29 augusti är det dags för skoljoggen. 

I skoljoggen deltar hela skolan från F- klass – Åk 6. 

Starten är klockan 13.00 och avslutas klockan 13.45. 

Information till ansvarig klasslärare

F-klass och eventuellt åk 1 har möjlighet att starta några sekunder efter övriga elever, 
om ni vill att de ska slippa trängseln som är i början. Bestäm och återkom till mig hur 
ni vill ha det. 

Klassläraren informerar sina elever om var läraren står utplacerad under tävlingen. 
Vid läraren har eleverna möjlighet att lägga vattenflaskor och kläder så att de enkelt 
hittar dem efter tävlingen. 

Under tävlingen har ni en klasslista, eleverna stannar till vid er efter varje varv och får 
ett sträck för varje varv de springer. Informera eleverna om att de själva är ansvariga 
för att få ett sträck, så be dem att inte påbörja nästa varv förrän de sett att ni dragit ett
sträck. Elever kan inte komma i efterhand och diskutera hur många varv de sprungit. 

Efter tävlingen samlar ni ihop gruppen och avslutar dagen, eleverna får då gå hem 
alternativt till fritids. Vi har ingen möjlighet att erbjuda dusch efter tävlingen. 
Klassläraren ger klartecken när dagen är slut. 

Informera eleverna att ta det lugnt i starten så att ingen faller. 

Om man har nya elever så kan det vara bra att gå rundan ett varv i förväg så de 
känner till sträckan. Se kartan vilken väg vi springer. 

Efter tävlingen räknar ansvarig klasslärare ihop alla varv och delar det med antalet 
elever som sprungit, medelvärdet skriver ni på pappret. Ringa in den pojke och den 
flicka som sprungit flest varv i gruppen, sedan lämnar ni lappen i mitt fack. Försök 
göra det redan samma dag. 

Informera eleverna före tävlingen att det är en bilväg som vi springer på och vilken 
sida om vägen som man ska hålla sig till. 



Information till övrig personal 

Övrig personal placerar ut sig längs banan, se de utmarkerade kryssen på kartan, där 
måste vi ha personal. De vuxna som följer enskilda elever gör det och behöver inte 
lägga någon energi på det andra. 

Övrig information 

Sjukvårdsväska finns vid starten. Eleverna kommer ombytta till skolan. Eleverna 
springer så många varv som de hinner på 45 minuter. När repet dras så får man 
avsluta ett påbörjat varv. 

Priser delas ut när alla lappar är insamlade och priser är köpta. Bästa klass i 
medelvärde får en vandringspokal och bästa pojke/flicka får en medalj. Resultatet från
skoljoggen sätts upp i matsalarna. 

Särskild information skickas ut till föräldrarna i början av terminen och läggs ut på 
informentor. 

Vid frågor kontakta idrottsläraren. 

Hälsningar

Anders Isaksson, Idrottslärare, Vaxmoraskolan. 


