RIPPIKOULUN OPPILASTIETOLOMAKE
Nimi:
Rippikouluryhmä:

Syntymäaika:

Hyvät huoltajat ja nuori!
Pyydämme täyttämään tämän rippikoululaisen / isosen (alle 18-v.) turvallisuutta ja hyvinvointia koskevan
lomakkeen ja palauttamaan sen rippikoulun vastaavalle ohjaajalle. Haluamme, että nuorellanne olisi antoisa ja turvallinen rippikoulu, jossa hän voisi oppia ja viihtyä yhdessä toisten nuorten ja ohjaajien kanssa. Rippikoululaisten tietoja sisältävät lomakkeet säilytetään luottamuksellisesti ja ne hävitetään rippikoulun jälkeen.
Terveys
Onko nuorella jokin säännöllinen lääkitys?
kyllä
ei
Jos kyllä, mikä ja tarvitseeko nuori apua lääkkeiden ottamisessa?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Saako nuorelle antaa leirin aikana tarvittaessa särkylääkettä:
kyllä
ei
Mitä särkylääkettä saa antaa:
___________________________________________________________________________________
Onko nuorella jokin sairaus (fyysinen/mielenterveys), joka voi vaikuttaa
kyllä
ei
hänen osallistumiseensa tai jaksamiseensa leirillä?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Onko nuorella allergia, josta voi aiheutua vaarallinen reaktio?
kyllä
ei
Mikä ja onko nuorella tähän omat lääkkeet?________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Rippileirillä ei varsinaisesti urheilla, mutta voidaan kisailla juosten tai
kyllä
ei
tehdä päiväretki kävellen. Onko nuorella jokin liikuntavamma tms.
joka tähän liittyen pitää ottaa huomioon?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Onko nuorella puutteellinen uimataito?

kyllä

ei

Huom. erityisruokavalioon liittyvät tiedot annetaan erikseen allergiatietolomakkeella, joka liitetään tämän
lomakkeen mukaan.
Ryhmässä toimiminen ja käyttäytyminen
Jännittääkö nuori sosiaalisia tilanteita?
kyllä
ei
Onko nuori joutunut kiusaamisen kohteeksi?
kyllä
ei
Jos kyllä, pitääkö asia huomioida rippileirillä jotenkin?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Onko nuoren perhetilanteessa tapahtunut jotain, joka
kyllä
ei
voi vaikuttaa käytökseen tai jaksamiseen leirillä?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Oppiminen
Onko nuorella todettu lukivaikeus?
Onko nuoren oppimisessa muita seikkoja, jotka pitäisi huomioida
opetustilanteessa?

kyllä
kyllä

ei
ei

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Muuta tietoa, joka on tarpeellista nuoren turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Leirin keskeyttämiseen johtavat syyt
Oulunsalon rippikouluissa tupakka, nuuska, päihteet ja energiajuomat yms. piristeet ovat kiellettyjä. Jos
tuotteita löydetään nuorelta, häntä pyydetään luovuttamaan ne ohjaajalle ja kotiin tehdään ilmoitus. Päihtymystila tai toinen sääntörikkomus johtaa välittömästi leiriltä poistamiseen. Huoltajien velvollisuus on
hakea nuori kotiin – muussa tapauksessa seurakunta perii erillisestä kotiin kuljettamisesta koituvat kustannukset huoltajalta jälkikäteen.
Myös luvaton poistuminen leirialueelta tai muu vakava leirin sääntöjen rikkominen (esim. nuorella on
hallussaan vaarallisia tavaroita, nuori vahingoittaa toista leiriläistä tai yhteistä omaisuutta jne.) voi johtaa
leirin keskeyttämiseen. Leirin keskeytymien ei estä rippikoululaista saattamasta rippikouluaan loppuun.
Tapauskohtaisesti ratkaistaan, miten rippikoulu voidaan suorittaa.
Olen keskustellut alaikäisen nuoreni kanssa tähän Rippikoulun oppilastietolomakkeeseen pyydetyistä
tiedoista samoin kuin säännöistä, jotka on esitetty kappaleessa leirin keskeyttämiseen johtavat syyt. Allekirjoituksillamme vahvistamme tiedot totuudenmukaisiksi sekä hyväksymme tiedotteen säännöt.
Päiväys

/

20

Huoltajan allekirjoitus

Nuoren allekirjoitus

__________________________________
nimen selvennys
puhelin
(= numero, josta tavoittaa leirin aikana)

_______________________________________
nimen selvennys

