PM för boende på Hvitfeldtskas Gymnasium 18-20/3 2022
Välkomna till Hvitfeldtskas Gymnasium, Rektorsgatan 2, 411 33 Göteborg
Ansvarig från IGM:
Jeremy Pryce, IFK Göteborg, 070-3401589. Jeremy finns på plats på skolan både dagtid, samt övernattar
både fredag och lördag.

Följande distrikt har bokat boende på skolan:
Distrikt

Antal aktiva

Antal ledare

Antal skolsalar

Blekinge

27

10

3

Skåne

104

8

7

Småland

23

9

2

Östergötland

19

3

2

In- och utcheckning
Vid ankomst kör bussarna in på skolans parkering och släpper av er. Ni går sedan mot stora entrén som
ni ser från skolgården. Vi har satt skyltar ”Incheckning” på porten.
Alla boende får en ackreditering runt halsen. Den är giltig till samtliga måltider och måste visas upp. Vi
tryckte upp dessa till IGM 2020 som vi så trist behövde ställa in. Vi försöker vara hållbara och ser nu
möjligheten att återanvända dessa. Datum och vissa platser för måltider kommer därför inte stämma.
Det finns heller inte utsatt middag på fredag kväll på ackrediteringen, men har ni dessa kring halsen ser
skolbespisningen det och då är det fritt fram. Viktigt att dessa även bärs till luncher i Friidrottens Hus
samt till banketten på lördag kväll.
Varje skolsal har mörkläggningsgardiner och är avsedda för 20 personer, men eftersom madrasserna
blivit större med åren uppskattar vaktmästaren på skolan att 17 personer per skolsal är bättre anpassat.
Ni ser i kolumnen längst till höger hur många salar varje distrikt har till förfogande.
Tips: Ta kort på möblering av skolsal innan ni möblerar om. När ni lämnar lokalen på söndag ska allt
återställas som det såg ut vid ankomst.
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Utcheckning från skolan på söndag senast kl 10:00

Trivselregler
Vi hjälps åt att hålla rent och snyggt på skolan. Skräp slängs såklart i papperskorg.
Vi stänger dörrarna om oss senast 22:30 och därefter visar vi stor respekt för att hålla nere ljudnivån.

Måltider serveras i matsalen (egen byggnad) enligt följande:
Fredag kvällsmat 20:00-22:00
Lördag frukost 07:00-09:00
Lördag bankett 19:00
Söndag frukost 06:30-08:30

Dusch och toalett
Det finns gott om både duschar och toaletter i huvudbyggnaden. Ni blir guidade vid ankomst om vart ni
hittar dessa.

Kiosk
Vi håller en liten kiosk öppen för er som bor på skolan där vi säljer allt som är onyttigt
Chips, godis och läsk.. till en prislapp av 15 kr/st.

Bankettkvällen
På lördag kväll väntar vi närmare 300 gäster till vår bankett som vi har bjudit in till. Banketten hålls i
matsalen och dörrarna öppnas kl 19:00. Till denna kväll har vi även hyrt skolans gymnastiksal som ligger i
huvudbyggnaden. Hit kan ungdomarna dra sig efter middagen för mysigt häng. Alla gäster som inte bor
på skolan lämnar vid kl 22:00. Vi hjälps åt att hålla på denna regel.

Kollektivtrafik
Är det någon som vill resa kollektivt från skolan till Friidrottens Hus går man ut till Kapellplatsen och tar
spårvagn 7 eller buss 16. Hoppa av vid Marklandsgatan och promenera till Friidrottens Hus.

Vi hoppas att ni kommer trivas på skolan! Hör av er om ni undrar något!
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