
Kontakt person vedr. rengøring er Jeanette Olsen 
telefon 25111053/e-mail holmolsenjeanette@gmail.com 

Rengøringsplan samt arbejdsgang for rengøring på Nr. Asmindrup Friskole er udarbejdet i  samarbejde med skolebestyrelse 
 

Vigtig info vedr. rengøring 
Nr. Asmindrup Friskole 

 

Adgang på skolen: Mandag – torsdag (vær opmærksom på, at børnene stadig færdes på skolen, der først lukker kl. 16.30) 

 Der kan gøres rent i tidsrummet fra kl. 15.30 og frem til næste morgen kl. 07.00 

 Fredag (vær opmærksom på, at børnene stadig færdes på skolen, der først lukker kl. 16.00) 

 Der kan gøres rent i tidsrummet fra kl. 15.00 og frem til næste morgen kl. 07.00 

 

Mgl. elevrengøring Er der klasselokaler, der ikke er ryddet tilfredsstillende (der bedes bæres over med lidt rod, det 

er trods alt børn), så læg tingene og en seddel på lærens bord – Brug ikke tavlen.. 

Nøgler & koder: Nøgleboksen, der sidder på væggen til højre for skoles kontor indeholder div. nøgler 

til klasselokaler, rengøringsskab og låge 

Ekstra nøgle til affaldscontainer hænger i rengøringsskab v/toiletter i gl. bygning 

 

Koden til nøgleskab får du tilsendt på mail ca. 14 dage før din rengøringsperiode 

 Koden til rengøringsskab i ny bygning finder du i nøgleboksen 

  

Lokaler, der rengøres: Forældrerengøringen omfatter følgende lokaler 

 I gl. bygning er der 5 klasselokale 

 I ny bygning er der 4 klasselokaler, multirum og gang 

 

SFO, toiletter og kontor: Der gøres ikke rent disse steder, da Anne klarer toiletter/Gitte SFO og kontor 

 

Tjekliste ang. rengøring: I rengøringsskabet ligger der laminerede lister til at tage med rundt på skolen 

– husk at lægge dem tilbage i skabet til næste rengøringshold 

 

Vasketøj: Beskidte håndklæder, klude og gulvmopper samles sammen og lægges over i ny 

bygning, hvor du finder en vaskekurv i rummet for enden af gangen 

- Forældre starter ikke vaskemaskinen, det gør den faste rengøring/morgen SFO 

lægger sammen og på plads 

 

Affald: Containeren står på den anden side af lågen ud mod Skaverupvej 

- HUSK nøglen i rengøringsskabet 

  

Rengøringsmaterialer: Findes i skab v/toiletter i henholdsvis gl. og ny bygning 

 Hvis der mangler noget, så send mail til Karen på friskole@nr-asmindrup-friskole.dk 

 

Store elever: Vi opfordrer til, at I tager Jeres store børn med, så de kan hjælpe til med rengøringen, 

da det for nogen kan være lidt af en øjenåbner 

Kontaktperson: Jeanette Holm Olsen 

 Har du spørgsmål, gode ideer m.m., så kan jeg kontaktes på e-mail 

holmolsenjeanette@gmail.com eller tlf. 25111053   
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