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Om tjenesten 

Navn på tjenesten Tilbud om bruk av svømmebasseng – ansatte i Folldal kommune  

 

Beskrivelse av 

tjenesten 

Ansatte i Folldal kommune gis tilbud om å bruke svømmebassenget hver 

mandag 07.00-08.30,  torsdag 16.00-17.30 og lørdag fra 10.00-11.30. 
For å kunne utføre nødvendig renhold av bassengområdet og garderober 

bes alle om å overholde oppsatte tider.  

Tilbud om svømming varer fra uka etter høstferien til påske. Svømmingen 

foregår utenom ordinær arbeidstid. 

 

Tilbudet er et forebyggende tiltak som støttes av arbeidsmiljøutvalget.  

 

Målgruppe Alle ansatte i Folldal kommune.   

 

Organisering De som ønsker å benytte tilbudet er selv ansvarlig for å låse opp/låse. 

Dette foregår slik: 

 Nøkkel kvitteres ut ved kommunens servicekontor. 

 Servicekontoret legger i kalender hvem som har hentet nøkkel.  

 Den som henter nøkkel er ansvarlig for at bassenget låses opp kl. 

07.00 på mandager og kl. 16 torsdager og kl 10.00 på lørdager.  

 De som ønsker å benytte seg av tilbudet må selv sjekke at nøkkel er 

hentet ut ved å sjekke kalender i outlook for Folldal Samf.hus, 

basseng eller kontakte servicekontoret.  

 Nøkkelansvarlig sørger for å LÅSE DØR INN TIL BASSENG + 

YTTERDØR etter svømming. (Skoleelevene benytter bassenget fra kl 

08.45, og da skal det være låst inntil lærer kommer) 

 

Pris for tjenesten Gratis.  

 

Lover og retningslinjer 

Ansvar, gjeldende 

lov og regelverk 
 Bruk av svømmehallen foregår på eget ansvar. Det er ingen badevakt 

tilstede. Dette gjøres kjent for de som benytter seg av tilbudet. 

 Alle brukere gjør seg kjent med sikkerhetsreglene for bruk av 

svømmehallanlegget. 

 

Kontaktinformasjon 

Kontakt oss Servicekontoret 

 

Ansvarlig enhet Enhet for service og kultur 

 

Informasjon om 

enheten 

www.folldal.kommune.no 

 

Ansvarlig leder Enhetsleder Eva Tørhaug 

E-post postmottak@folldal.kommune.no 

 

Telefon  / Telefaks 62 49 10 00    

http://www.folldal.kommune.no/
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