
Adgang: Der kan gøres rent i tidsrummet fra ca. kl. 15:30 til næste morgen kl. 7:00

Fredag fra ca. 15:30 og frem til mandag morgen kl. 7:00

Nøgle: Her til og skabet: Hænger i nøgleboksen ved siden af skolen kontor.

Affaldscontainer: Hænger i dette skab. 

Kode: Koden til nøgleboksen har du fået tilsendt pr. mail. Hvis du mangler den, så 

kontakt de andre forældre du har rengøring sammen med. I har samme kode.

Vask: Vaskemaskinen og tørretumbler står på lærernes toilet i den nye bygning.

Husk at flytte op i tørretumbler eller læg sammen efter behov. 

Anne, rengørings ass. sætter dagligt en vask over.

Vasketøj: Beskidte håndklæder, klude & gulvmopper smides i vaskekurven her ved skabet. 

Affald: Container står på den anden side af lågen ud mod Skaverupvej.      / Husk nøgle

Materialer: Hvis du synes, der mangler noget, så send en mail til Karen på 

friskole@nr-asmindrup-friskole.dk

Rum: Forældrerengøringen omfatter følgende rum.

5 klasseværelser i gamle bygninger

2 klasseværelser + 2 fællesrum/ klasseværelser samt gangareal i den nye bygning. 

Checkliste: I skabet, på indersiden af denne dør,  finder du en checkliste, du kan have med rundt. 

Anne: Skolens rengøringsassistent tager sig af alle toiletter samt

SFO, kontor, lærerværelse og depotum. 

Skolen: Skolens kontor, Karen og Morten, har ikke noget med den daglige rengøring at gøre.

Det er skolens bestyrelse, der står for udarbejdelse af årets rengøringsplan samt

arbejdsgang, så det nytter ikke noget, at rende til dem med problemer eller gode forslag.

Store elever: Vi opfordrer til, at I tager jeres store børn med, så de kan hjælpe. Det kan blive

en stor øjenåbner for mange af dem….  :o)

Kontakt: Hvis der er noget, du ikke forstår, mangler eller har gode forslag,

er du velkommen til at sende en mail til Søren, Info@frou-frou.dk

eller kontakte skolens bestyrelse. 

Håber, at I får en god rengøringsdag. 

Skolebestyrelsen på Nr. Asmindrup friskole. 

Info / Forældrerengøring af friskolen 



Hele ugen Ny og gammel bygning: Udluftning af alle rum, minimum 20 min.

Ny og gammel bygning: Tjek, at alle skraldespande i klasselokalerne er tømt.

Udendøres skraldestativer tømmes.   ( 3 stativer )

Der skal skiftes klude og håndklæder i de klasser, der har disse. 

Vaskemaskinen tjekkes for våd vask, der skal i tørretumbler.

Tørretumbleren tjekkes for tør vask, der skal lægges sammen. 

Vasket og sammenlagt vasktøj, lægges i dette skab. 

Man- & Onsdag Let rengøring i de 5 klasseværelser i gamle bygninger. 

Fjern måtterne fra klassens indgangsparti og ryst / bank dem ude. Hæng dem 

over gelænderet, så er det nemt at få støvsuget indgangspartiet samtidig

med resten af klassen. Slut gerne af med at støvsuge måtterne. 

Tjek om køkken,borde, tavle behøver en fugtig klud. 

Skraldespand tømmes, hvis det ikke allerede er gjort. 

Tirs- & Torsdag Let rengøring i den nye bygning, 4 klasseværelser samt gang. 

Fjern måtterne fra gangens indgangsparti og ryst / bank dem ude. Hæng dem 

over gelænderet, så er det nemt at få støvsuget indgangspartiet samtidig

med resten af gangen. Husk også at få støvsuget bagom skobakkerne.

Slut gerne af med at støvsuge måtterne. 

Tjek om borde, tavle, ect. behøver en fugtig klud. 

Fredag** Grundig rengøring inkl. gulvvask af alle klasseværelser, ny og gamle bygninger.

Fjern måtterne fra klassens indgangsparti og ryst / bank dem ude. Hæng dem 

over gelænderet. Så er det nemt at få støvsuget vasket gulv i indgangsparti

samtidig med resten af klassen. 

Der skal tørres kridttavler af med rent vand

Efter behov tømmes skobakkerne for sand / jord. 

Skift håndklæder og karklud. Tjek om køkken og borde behøver en fugtig klud. 

Husk at tørre alle vandrette flader af, fx computerborde, vindueskarme, hyller ect.

VINTER: Der lægges en gulvklud i alle klasseværelser. 

** Fredag eller weekenden. 

Håber, at I får en god rengøringsdag. 

Skolebestyrelsen på Nr. Asmindrup friskole. 

Arbejdsgang for rengøring på Friskolen
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