
Utlå nsreglement – skøytepingviner  

Når de minste skal lære å gå på skøyter, er en 

skøytepingvin en god venn og støtte. Pingvinen er 

stabil og trygg, og hjelper til med å gi riktig 

skøytestilling- og teknikk. Mange skøyteinstruktører 

anbefaler dette hjelpemiddelet i skøyteopplæringen. 

Pingvinene er støpt i et kunststoff med “skiene” 

montert på hel plate under, noe som gjør pingvinen 

både stabil og veldig enkel for barna å manøvrere. 

 

Ormåsen Grendeutvalg har fire skøytepingviner for utlån, der følgende lånebetingelser gjelder: 

1. Utlånet registreres i egen utlånsprotokoll, der navn, adresse, telefon nr fylles ut, før låner 

signerer for utlånet. 

 

2. Skøytepingviner lånes kun ut til foreldre/foresatte til barn på Ormåsen i målgruppen for 

skøyteopplæring. 

 

3. Skøytepingvinene må ikke trekkes etter bakken utenfor skøytebanen. Skiene er av plast, og 

småstein/annet vil fort ripe dem opp og gjøre dem mindre egnet på is. 

 

4. En voksen skal alltid ha overblikk ved bruk av skøytepingvinene på skøyteisen. 

 

5. Barna må ikke stå på skia foran føttene til pingvinen. Kun en bruker ad gangen – ingen haik. 

 

6. Utlån er normalt 24 timer.  

a. ORMEBOLET BARNEHAGE: Unntaket her er de to pingvingene som disponeres av 

barnehagen, som kan lånes ved henting i barnehagen og leveres sammen med 

barnet dagen etter. Ta kontakt med Henning (tlf 97424162) for utlån. 

b. ORMÅSEN GRENDEUTVALG: To pingviner er tilgjengelig for utlån hos 

utvalgsmedlemmer i Ormåsen Grendeutvalg, der en står hos Silje i Myrsnipa 6 (tlf 

99363357) og en hos Finn-Martin i Elgfaret 22 (tlf 90047383). Ta direkte kontakt med 

utvalgsmedlemmene for å avtale henting/levering. 

 

7. Man kan sette seg opp på liste for å sikre seg at det er en pingvin ledig når man trenger den. 

Liste er tilgjengelig i Ormebolet barnehage.  

 

8. Låner er personlig ansvarlig for å levere utstyret tilbake innen leveringsfristen. 

 

9. Skøytepingvinen liker seg best på Ormåsen, slik at skøytepingvin skal kun brukes her. 

 

10. Låner må erstatte tapt eller ødelagt utstyr. 
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