Rengøring.
Først tjekker du, hvem du skal gøre rent sammen med på den liste som
ligger på hjemmesiden.
I laver selv en aftale om, hvornår I vil gøre rent.
Fra fredag klokken 13 til og med søndag kl. 18.
Gymnastiksalen bliver brugt søndag imellem 17 og 18
I henter selv nøglen i SFO fra onsdag til fredag kl. 16.00, her skriver i
under på at i har lånt nøglen.
Nøglen skal afleveres tilbage inden tirsdag kl.17.00

Hvad skal så gøres rent?
På skitsen over bygningerne er de lokaler, som skal gøres rent, markeret med et X. Skitsen samt
skrivelse ligger på alle rengøringsvognene.
Der står en rengøringsvogn nede i SFO’en i pedel rummet på garderobe-gangen og en i lokalet bagerst
i biblioteket samt ovre ved gymnastiksalen. Er markeret på tegningen.

Skolen:
ALLE gulve skal støvsuges og vaskes. Gælder også trappe ned til SFO.
ALLE vandrette overflader, som er ryddelige, tørres af. Border, hylder, vindueskarme m.v.
ALLE toiletter og håndvaske rengøres. Der er toiletter ved læreværelset.
ALLE måtter støvsuges og/eller bankes af udenfor.
ALLE dørhåndtag vaskes rigtigt godt af.
ALLE SKOHYLDERNE UD FOR HVER KLASSEVÆRELSE ER MEGET BESKIDTE, SÅ
DE SKAL TØRRES GODT AF, OGSÅ SELV OM I SKAL LØFTE EN SUR SOK ELLER
BESKIDTE GUMMISTØVLER.
Derudover vil vi selvfølgelig gerne appellere til jer alle, at hvis I finder noget, som ikke lige er
omtalt ovenfor, at I så også snupper det.
ALLE brugte klude skal ligges til vask i den hvide kurv, som står på garderobe-gangen i
SFOén,
Alt skrald skal ud i de grønne skraldespande i skolegården.
Mangler der noget på rengøringsvognen gives der besked til Bestyrelsen
Vi håber, at alle vil være med til at holde skolen ren og pæn.
Er der gode idéer til rengøringen, modtages de med glæde...

Bestyrelsen

Rengøring.
Først tjekker du, hvem du skal gøre rent sammen med på den liste som
ligger på hjemmesiden.
I laver selv en aftale om, hvornår I vil gøre rent.
Fra fredag klokken 13 til og med søndag kl. 18.
Gymnastiksalen bliver brugt søndag imellem 17 og 18
I henter selv nøglen i SFO fra onsdag til fredag kl. 16.00, her skriver i
under på at i har lånt nøglen.
Nøglen skal afleveres tilbage inden tirsdag kl.17.00

Hvad skal så gøres rent?
På skitsen over bygningerne er de lokaler, som skal gøres rent, markeret med et X. Skitsen samt
skrivelse ligger på alle rengøringsvognene.
Der står en rengøringsvogn nede i SFO’en i pedel rummet på garderobe-gangen og en i lokalet bagerst
i biblioteket samt ovre ved gymnastiksalen. Er markeret på tegningen.

Gymnastiksal, omklædning, toiletter og musik:
ALLE gulve skal støvsuges og vaskes. HUSK drenge omklædning (Der er skilt på døren)
ALLE vandrette overflader, som er ryddelige, tørres af.
ALLE toiletter og håndvaske rengøres. Der er toiletter i gården og ved gymnastiksalen.
ALLE måtter støvsuges og/eller bankes af udenfor.
ALLE dørhåndtag vaskes rigtigt godt af.
Derudover vil vi selvfølgelig gerne appellere til jer alle, at hvis I finder noget, som ikke lige er
omtalt ovenfor, at I så også snupper det.

ALLE brugte klude skal ligges til vask i den hvide kurv, som står på garderobe-gangen i
SFOén,
Alt skrald skal ud i de grønne skraldespande i skolegården.
Mangler der noget på rengøringsvognen gives der besked til Bestyrelsen.

Vi håber, at alle vil være med til at holde skolen ren og pæn.
Er der gode idéer til rengøringen, modtages de med glæde...

Bestyrelsen

Rengøring.
Først tjekker du, hvem du skal gøre rent sammen med på den liste som
ligger på hjemmesiden.
I laver selv en aftale om, hvornår I vil gøre rent.
Fra fredag klokken 13 til og med søndag kl. 18.
Gymnastiksalen bliver brugt søndag imellem 17 og 18
I henter selv nøglen i SFO fra onsdag til fredag kl. 16.00, her skriver i
under på at i har lånt nøglen.
Nøglen skal afleveres tilbage inden tirsdag kl.17.00

Hvad skal så gøres rent?
På skitsen over bygningerne er de lokaler, som skal gøres rent, markeret med et X. Skitsen samt
skrivelse ligger på alle rengøringsvognene.
Der står en rengøringsvogn nede i SFO’en i pedel rummet på garderobe-gangen og en i lokalet bagerst
i biblioteket samt ovre ved gymnastiksalen. Er markeret på tegningen.

SFO:
ALLE gulve skal støvsuges og vaskes. Gælder også trappe op til aula.
ALLE vandrette overflader, som er ryddelige, tørres af. Border, hylder, vindueskarme m.v.
ALLE toiletter og håndvaske rengøres. Der er toiletter ved køkkenet og personales garderobe.
ALLE måtter støvsuges og/eller bankes af udenfor.
ALLE dørhåndtag vaskes rigtigt godt af.
ALLE de hvide reoler på hjul i trækkes ud og der støvsuges bagved.
ALLE sofaerne rengøres godt.
Derudover vil vi selvfølgelig gerne appellere til jer alle, at hvis I finder noget, som ikke lige er
omtalt ovenfor, at I så også snupper det.
ALLE brugte klude skal ligges til vask i den hvide kurv, som står på garderobe-gangen i
SFOén,
Alt skrald skal ud i de grønne skraldespande i skolegården.
Mangler der noget på rengøringsvognen gives der besked til Bestyrelsen.
Vi håber, at alle vil være med til at holde skolen ren og pæn.
Er der gode idéer til rengøringen, modtages de med glæde...

Bestyrelsen

TJEK LISTE
Skolen:
Rengjort alle klasseværelser
Rengjort gangen
Rengjort aulaen
Rengjort gangen ved lærerværelset
Rengjort toilettet ved lærerværelset
Rengjort køkken ved lærerværelset
Rengjort trappe til sfo

SFO:
Rengjort skolekøkken
Rengjort 2 x legerum
Rengjort håndgerning/formning
Rengjort sfo
Rengjort køkken i sfo
Rengjort personaletoilet
Rengjort toilet ved køkken
Rengjort garderobegangen
Rengjort trappe til aula

Musik/gymnastiksal/omklædning:
Rengjort gymnastiksalen
Rengjort omklædning
Rengjort baderum
Rengjort toilet ved omklædning
Rengjort toiletter i gården
Rengjort drenge omklædning
Rengjort musiklokale

Oprydning:
Alle brugte klude er kommet i hvid vasketøjskurv i sfo
Alt skrald er kommet ud i de grønne skraldespande

SLÅ ARLARM TIL OG LÅS SKOLEN. HUSK AT AFLEVERE NØGLEN I SFO.

