
Til foresatte 
Da nærmer det seg oppstart av årets Sommerlab med Forskerfabrikken!  

Ditt barn er påmeldt til Sommerlab. 

I den forbindelse ønsker vi at dere fyller ut dette skjemaet og leverer til kursleder første dag.  

Vi gleder oss til en super sommeruke! 

Kontaktinformasjon: 

Kontaktinformasjon: 
Navn på elev: 

Navn og telefonnummer til kontaktperson gjennom uka: 

Levering og henting: 
Barnet mitt blir levert/hentet på skolen           Ja         Nei 

Barnet mitt får reise til og fra Sommerlab alene:          Ja     Nei 

Barnet mitt reiser sammen med (navn):    

Spesielle behov: 
Er eleven allergisk?         Ja            Nei        Dersom ja, mot hva? 

Andre spesielle behov eller hensyn som våre kursledere må vite om: 

Førstehjelp: 
Forskerfabrikken har med førstehjelpsutstyr på alle kurs. Her har vi bl.a. allergimedisin (Zyrtec) og smertestillende (Paracet 
for barn) ved evt. vepsestikk, skrubbsår og lignende. For å kunne gi piller til barn trenger vi samtykke fra foresatte. 

Mitt barn kan få Zyrtec ved behov:       Ja Nei 
Mitt barn kan få Paracet ved behov:       Ja Nei 

Sikkerhetsregler: 

• Deltager må sjekke inn og ut til kursleder hver dag.
• Deltager må oppholde seg på områder som blir angitt av kursleder.
• På tur må deltager følge med kursleder og ikke gå noen andre steder.
• Det er ikke lov å oppholde seg i nærheten av vann eller å bade.
• Deltager må følge nøye med når kursleder prater.
• Deltager må utføre forsøkene slik kursleder forklarer.
• Deltager må bruke vernebriller når de blir bedt om det.
• Deltager må ikke smake på eller spise noe av utstyret som blir brukt på kurset.
• Deltager skal ikke røre utstyr som ikke tilhører Forskerfabrikken.
• Deltager må være grei og hyggelig med alle som er med på kurset.
• Deltager må følge gjeldende smittevernregler.

Deltagere som bryter sikkerhetsreglene kan bli sendt hjem. 

Forskerfabrikken har høyt fokus på sikkerhet, men kan ikke garantere at det ikke kan forekomme skader. 

Vi ber om at dette arket tas med og leveres signert ved kursstart. 

Jeg bekrefter at min deltager er innforstått med overnevnte sikkerhetsregler fra Forskerfabrikken. 

Dato/ underskrift: …………………………………………………………………………………………………….. 




