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Medgivande avseende deltagande i 16 timmars LAN i aulan på
centralskolan
Lämnas senast ONSDAGEN DEN 27 November till Personal
på Mobila Teamet eller OZVALD
Jag som vårdnadshavare till:
Namn: ……………………………………………………………………….
Personnummer: ……………………………………………………………...
Här med godkänner jag/vi:
Att min ungdom deltar i LANET som äger rum 30/11 från ca 17.00 tom. 1/12
till ca 08.00.
Samt:
Tar ansvar för om min ungdom intar energidrycker under pågående LAN.
Tar ansvar för att min ungdom inte laddar ner upphovsrättsskyddat material
eller nyttjar internetuppkopplingen under LANET till annan aktivitet än för
den det är avsett som är olagligt enligt svensk lag och straffbart.

Datum
…………………………………..
Vårdnadshavare

………………………………….
Vårdnadshavare

…………………………………..
Namnförtydligande

………………………………….
Namnförtydligande

Kontakt uppgifter till er vårdnadshavare
Telefonnummer …………………………………..
Telefonnummer …………………………………..
E-post

Organisationsnr

PERSTORPS KOMMUN

kommunhuset@perstorp.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-0910
Fax

Bankgiro

284 85 Perstorp

Torget 1

0435-390 00 vx

0435-314 80

206-3857

2

Information till vårdnadshavare – LAN 30/11-1/11
Mellan lördagen den 30/11 med start kl 17.00 till söndagen den 1/12 ordnar Perstorps
kommun genom Mobila Teamet ett LAN för ungdomar i kommunen från 12 år.

Ett LAN är en aktivitet där ungdomarna spelar datorspel mot varandra via internet på sina
egna datorer. Detta gör dem under hela natten med kortare pauser. Det krävs i vissa fall att
man har inlogg till spelsidor som ibland är kostnadsfria och ibland kostar pengar.

Vi kommer att uppehålla oss i Aulan på Centralskolan, Oderljungavägen 20 Perstorp, under
dessa timmar. Vi kommer att vara två vuxna personal på plats under hela tiden och och ni
når oss på 0435 – 391 19 eller Mobilateame@perstorp.se om ni har frågor eller
funderingar inför, eller under tiden LANET pågår. Ni kan även följa aktiviteten på våra
sociala medier (Facebook & Instagram) under användarnamnet @MobilaTeametPerstorp.

Ungdomarna måste själva ta med sig


Vi ordnar

Speldator (Skärm, dator, tangentbord, mus



Bord & Stolar

osv.)



Internetuppkoppling anpassad
till aktiviteten



Grendosa (En Kabel med flera uttag)



Förlängningskabel (En lång förlägnignskabel)



Switchar



Nätverkskabel (Gärna en längre variant)



Mat



Dryck



Snacks



Ifylld blankett från er vårdnadshavare

Dem kan även ta med


Egen stol



Egen mat

OBS! Då ett LAN innebär att man är vaken många timmar är vi införstådda med att många
unga förtär energidrycker som rekommenderas från 15 år. Vi står inte bakom intaget av
denna typ av dryck, och kommer inte att erbjuda det.

