REGELVERK FÖR DOM NYA
SOM JOBBAR PÅ DISCONA
Detta regelverk innehåller det som alla som hanterar dom nya på discona ska
förhålla sig till. I detta regelverk finns alla regler som ska följas

[DATUM]
OCKELBO UNF
Norra Åsgatan 56

§1. Övergripande om detta regelverk
Detta regelverk, gentemot regelverket för discona som gäller alla, så
riktar detta regelverk endast in på dom som är nya arbetare på discona.

§2. Förhållningssätt för dom som har med dom nya jobbarna att göra
Dom som har med dom nya som jobbar på discona att göra exempelvis
schemaskapare samt discogruppen ska förhålla sig emot detta
regelverks innehåll

§3. Målet med dom nya medlemmarnas uppgifter
Målet som discogruppen har med regelverket och medlemmarnas
uppgifter är att det ska vara uppgifter som gör att dom vill jobba på fler
discon och utvecklas inom discoverksamheten.

§4. Arbetsuppgifter som dom nya jobbarna får ta
Dom nya arbetarna på discona ska ha enkla arbetsuppgifter på discot.
Dessa är uppgifterna:
Spelrummet
Lekar
Ute

§5. Vad dom nya INTE får för arbetsuppgifter
Dom nya ska inte med tanke på risken som dom kan göra genom att ta
arbetsuppgifter som dom varken kan eller inte har vetskap om ska inte
ske alls.

§5.1 Undantag ifrån §5
Det finns undantag som schemaskaparen kan använda i vissa
situationer för dom nya och platserna som dom inte ska ha vanligtvis.
Schemaskaparen kan sätta en ny på plats som denne inte ska ha
vanligtvis om den andra som är på platsen har erfarenhet utav platsen så
att den nya kan utvecklas på platsen över tid.

§6. Ansvaret som ligger hos schemaskaparen
Schemaskaparen har ansvaret att schemat för dom nya uppfyller kraven
som finns i detta dokument samt andra krav ifrån discogruppen.
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§7. Discogruppens ansvar för dom nya
Discogruppen har som grupp ansvaret över att schemaskaparen följer
reglerna samt att dom nyas scheman är korrekta gentemot dom regler
som finns.
Discogruppen ska även göra en uppföljning med dom nya som jobbar på
discona för att se vad som dom tycker gick bra på discot och vad som
bör förändras på discona.

§8. Scheman för dom nya
Dom scheman som gäller för dom nya ska vara anpassade enligt §4§5.1, samt göras efter andra direktiv som beslutas utav discogruppen.
Enbart discogruppen har beslutsrätt i frågor som rör dessa regelverk och
hur uppbyggnaden utav scheman och annat ska genomföras.

§9. Handledare för varje plats på discona
För att kunna förenkla situationen för dom som är nya på discona samt
att processen för att dom ska kunna komma in i discoverksamheten och
utvecklas så ska discogruppen utse 1-2 handledare samt vice
handledare (ingen begränsning på hur många) som är med och stöttar
medlemmarna för varje plats på discona. Dessa ska vara erfarna
medlemmar på den platsen för att kunna lära upp dom nya
medlemmarna på ett så smidigt sätt som möjligt. Det finns några krav för
att kunna bli en handledare för en plats, dom beskrivs i §9.1.

§9.1 Krav och regler för handledare för en plats
För att kunna klassas som en handledare för en plats så finns det några
krav för det:
Medlemskap i Ockelbo UNF
Jobbat på minst 3 discon
God förståelse för platsen som du vill ha och kan förklara och lära
upp nya i den platsen.
Allmänna regler som tillfaller handledare är också viktiga för att kunna
reglera vad dom får göra och inte göra:
Vad handledare inte får göra:
Handledare får inte handleda över andra platser än dom som denne har
att handleda.
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Handledaren har ingen befogenhet att ändra eller göra justeringar på
schemat, det tillfaller schemaskapare och vice schemaskapare. (i
enighet med §10 i regelverket och riktlinjerna för schemaskapare samt
vice schemaskapare)
Handledaren får inte utfärda discogruppsbeslut om att frångå städningen
efter discona, dom sakerna kan enbart discogruppen utfärda.
Handledaren får inte bete sig illa emot den medlem som platsen ska
visas för.
Vad handledaren ska göra:
Handledaren ska förklara platsen på ett sätt så att den nya medlemmen
förstår vad platsen innehar för uppgift.
Handledaren ska kunna lära den nya medlemmen om hur platsen
fungerar.
Handledaren ska kunna platsen så att medlemmen kan ett tag senare
stå på den platsen själv.
Handledaren ska kunna stötta medlemmen om den känner att något är
jobbigt med platsen eller så.
Handledaren är underordnad discogruppen, så discogruppen kan fatta
beslut rörande just dig som handledare eller alla handledare.

§10. Övergripande om utveckling och utvecklingsansvar
Såsom vi anser i §3 så ska vi arbeta alla tillsammans (discogrupp,
huvudansvariga, schema och vice schemaskapare och handledare) för
fortsatt utveckling, både för medlemmar som har jobbat på många discon
och medlemmar som är helt nya i discoverksamheten. Men dom som det
ska läggas mest fokus på i utveckling är dom som är nya. Alla med
någon form utav ansvar för discona har ett så kallat utvecklingsansvar
för både medlemmar som har jobbat länge och nya, men mest nya
medlemmar.

§10.1 Utveckling
Vi i discogruppen kommer alltid att förespråka fortsatt utveckling utav
medlemmarnas del i discoverksamheten, vissa kanske väljer att stanna i
utvecklingsfasen just för att dom inte känner sig redo, men möjligheten
ska finnas där och vi ska stötta för att föra medlemmarna i rätt riktning.
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Dom nya medlemmarna i discoverksamheten är det som
utvecklingsfasen fokuserar mest på. Ja, dom erfarna medlemmarna är
lika viktiga, men dom har det som stod lite tidigare, erfarenhet utav hur
discoverksamheten fungerar. Dom nya har inte den erfarenheten, därför
är det viktigare att fokusera på dom.

§10.2 Utvecklingsansvar
Vilka har ansvar att detta utvecklingsarbete genomförs då? Jo alla
instanser kring discona har ett gemensamt ansvar att detta
utvecklingsarbete genomförs så bra och organiserat som möjligt. Dom
instanserna är: discogruppen, huvudansvariga, schemaskapare och vice
schemaskapare, handledarna.

Utvärderingsansvar
Discogruppen har som ansvarig enhet över disconas utveckling och är
disconas högsta beslutande organ i vanliga frågor inom Ockelbo UNF:s
discoverksamhet har även ansvaret att medlemmarna (speciellt dom nya
medlemmarna) får möjlighet att kunna utvärdera hur discot har gått osv.
Detta ansvar kan inte discogruppen ge till andra. Utan det ansvaret ligger
hos discogruppen.
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