Retningslinjer for elevundervisning
Al undervisning skal foregå på udendørsbanen. Jeg lægger en liste op under dette opslag med holdene (kun fornavne pga. GDPR). Da vi kan være
nødt til at dele nogle hold op vil tiderne måske være nødt til at skubbes lidt.
Reglerne blev i går (27/4-2020) ændret så man nu må være 10 personer om en aktivitet eller zone. For at vi kan overholde regler udstukket af
Regeringen og politiet har vi delt vores matrikel på så stalden er 1. zone, ridehuset er 2. zone, 3. zone udendørsbanen, 4. zone er rytterstuen og 5.
zone er pladsen foran ridehuset.






Stalden vil udelukkende være for opstaldere, parter og ansatte
Ridehuset (lukket for offentligheden)
Udendørsbanen udelukkende for elevskolen i dette tidsrum.
P-plads foran ridehuset for elevskolen i dette tidsrum.
Rytterstuen vil udelukkende være for folk med centerkort, opstaldere, parter og ansatte

I bedes hjælpe os med at overholde disse regler og også gerne forklare jeres børn disse regler.
De (nu) helt almindelige regler skal følges:




I må ikke komme, hvis i er syge
I skal holde 2 meters afstand
I skal vaske hænder og spritte af inden i kommer (I skal selv med bringe sprit og vådservietter)

Herud over:






I skal bære hansker (både forældre og børn)
I kan ikke låne udstyr i rideklubben i denne i tid med bring selv ridehjelm (cykelhjelm)
I skal selv med bringe pisk
I skal selv medbringe sikkerhedsvest
I kan ikke benytte rekvisitter så pony games skal forgå uden bolde mm.

Forældre skal forberede sig på:







At det ikke er muligt at komme i stalden før forsamlingsforbuddet, er ophævet.
At det er kun tilladt at have en forælder med (ingen gæster og eller søskende).
At komme nødagtigt til aftalt tid ikke før ikke senere. Dette for at vi kan overholde forsamlingsforbuddet og efter ridning skal I forlade
Rideskolen igen.
At undervisere holder de 2 meters afstand til jer og jeres børn
At I skal gå med jeres børn rundt, da der vil ikke være hjælpere på banen. Dette skyldes at det er lidt sværere at ride ude, da ponyerne
indimellem ser sit snit til at snuppe lidt græs. Så en forælder/hjælper pr. barn.
De øvede børns forældre skal forberede sig på at det ikke er muligt at overvære undervisningen og at de bliver nød til at opholde sig i bilen
eller køre en tur. Dette pga. forsamlingsforbuddet. Vi vil ikke dele disse hold op.

Holdene:





Begynder og let øvede disse hold deles op ved mere en 3 på holdet. (3 børn, 3 forældres, 1 underviser 2-3 staldhjælpere til at trække
ponyerne frem og tilbage.
45 min. hold kommer til at ride 20 min og bliver der 10 min til at skifte til næste hold. Så vi kan nå at få det første hold væk til de nye hold
kommer.
60 min. hold kommer til at ride 30 min. og bliver der 10 min til at skifte til næste hold. Så vi kan nå at få det første hold væk til de nye hold
kommer.
For ikke at gøre forskel og af hensyn til at ponyerne lige skal i gang igen rides der også hos de øvede ryttere og kun 30 min.

Dette er reglerne i dag 😊 og vi følger udviklingen og ændre disse i takt med en yderligere genåbning. Vi glæder os til at komme i gang

