
Arbejdsgang for rengøring på friskolen 

 

Hvis man er to tager det knap to timer pr dag. Man kan komme til fra ca. kl. 15.30. Nøgler til skolen og 

rengøringsskabet fås på kontoret, eller i SFO, hvis kontoret er lukket – når man er den sidste der går, er en 

låserunde nødvendig. Husk at aflevere nøglen mandag morgen efter endt rengøringsuge. Affaldscontaineren 

står udenfor lågen på Skaverupvej, nøglen til lågen er samme som til rengøringsskabet. Husk at lægge en 

seddel til Karen på kontoret, når I tager det næstsidste af noget i rengøringsskabet, så der kan bestilles nyt.  

Forælder  1 

Støvsuger og vasker gulve. 

Ordner skrald i klasser samt tømmer udendørs 

skraldestativer  hver dag. 

1) På en runde i alle lokaler støvsuges og tjekkes 

for skrald. Der luftes ud indtil rengøring er færdig. 

2) Gulvvask foretages i to-tre lokaler pr dag, 

samt evt. hvor det er nødvendigt, med 

universalrengøring. På den måde nås alle rum i 

ugens løb. Husk kontoret. 

3) Alt skrald samles og smides i containeren ved 

vejen, husk de to udendørs stativer, de tømmes 

og ny sæk sættes i. Husk kontorets køkken, der 

er en skraldespand i skabet under vasken.  

Affaldsposerne hives af rullen, inden de sættes i 

papirkurvene. 

4) Måtter lægges retur i klasser, Vinduer lukkes, 

og skolen låses af. Husk at tage i håndtagene og 

tjek om dørene er låst. 

5) Der lægges en gulvklud i hver klasse om 

vinteren.  

6) Lad to udendørslamper være tændt i den 

mørke tid. 

 

 

 

 Forælder 2 

Ordner klassernes vaske, vasketøj og måtter, 

tørrer borde/stole/hylder. 

Sætter vasketøj over i vaskemaskinen i rummet 

bag kontoret, lægger tørt vasketøj sammen . 

1) Tørre klude, viskestykker og karklude tages ud 

af tørretumbleren. 

En stak af hver lægges i den hvide kurv, samt en 

plastpose til snavset vasketøj, så er det let at tage 

kurven med rundt i alle klasser og fjerne 

snavsede, samt fordele nye håndklæder, klude og 

viskestykker.  

Alt skiftes hver dag i SFO-en. Husk også kontorets 

køkken! 

2) På samme runde i alle lokaler medbringes den 

lille sorte spand til borde og anden aftørring med 

universalrengøring, klud og svamp til vaske. 

Borde og alle flader aftørres i et par lokaler pr dag, 

så når man alle rum i løbet af ugen. 

Håndvaske rengøreshver dag overalt. Husk 

køleskabshåndtag + -låge, samt dørhåndtag. 

3) Undervejs tages dørmåtter ud og bankes, 

hænges på gelænder, så der kan støvsuges 

gulve. 

4) Til slut sættes vaskemaskinen over med 

dagens snavsetøj. Husk gulvmopper!  

Morgenåbneren lægger det våde tøj fra 

vaskemaskinen i tumbleren. 

 

 


