
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 

Arbejdsgang for rengøring 
Nr. Asmindrup Friskole 

 

Når man som forældre har rengøring på skolen, er det super vigtigt, at opgaverne løses i fællesskab og 

med henblik på at skabe nogle gode og rene ramme for vores børn 
- som udgangspunkt hjælper alle hinanden og man går først hjem, når alle er færdige med mindre andet er aftalt 

 

HVER DAG gøres følgende 
1. Skraldespande i alle klasselokaler, musehul samt juniorklub tømmes  

- ny pose sættes i (brug gerne 5 minutter på at finde den rigtige størrelse) 

2. Udendørs skraldestativer tømmes, der er 3 stk. (det 3. stativ står oppe ved multibanerne) og ny 

affaldssæk sættes i (brug de store sorte 125 l. affaldssække m/snøreluk) 

3. Klude og håndklæder skiftes i alle klasselokaler i gl. bygning (brug de grønne karklude, de andre i 

mikrofiber er til rengøring) 

4. Tjek i alle klasselokaler, at alle vinduer er lukkede og døre låst (også de ”ikke benyttede” døre i 

klasselokalerne) 

  

MANDAG og ONSDAG let rengøring i ny bygning (4 klasselokaler, juniorklub og gang) 

5. Alle lokaler inkl. fælles gang støvsuges 

- Alle måtter i gangen fjernes/hænges udenfor på gelænderet 
- Skohylder fejes/støvsuges/tørres fri for skidt 
- Alle lokaler inkl. gang støvsuges  
- Slut af med at støvsuge måtter 
- Sæt skobakker og sko på plads 

6. Tør borde, køleskabsfront og tavle af med en fugtig klud 

 

TIRSDAG og TORSDAG let rengøring i gl. bygning (5 klasselokaler) 

5. Alle lokaler støvsuges 

-  Alle måtter hænges udenfor på gelænderet 
- Sko og skobakker flyttes ligeledes udenfor og gøres fri for skidt 
- Lokalet støvsuges 
- Slut af med at støvsuge måtter 
- Sæt skobakker og sko på plads 

6. Tør borde og tavle af med en fugtig klud 

7. Køkkenafdeling rengøres 

- Skabsfronter og køleskabsfront tørres med en fugtig klud 

- Vask vaskes (brug gerne et par dråber opvaskemiddel på en klud/børste) 

 

FREDAG grundig rengøring i ny og gl. bygning 
- Følg ovenfor nævnte punkt 1-7 

- Alle gulve vaskes 

- Alle flader tørres af med en fugtig klud dvs. vindueskarme, frie hylde flader, pc borde m.m. 
- Tjek om støvsuger poser skal skiftes, og skift hvis nødvendigt, så de er klar til mandag 

 

Særligt om vinteren og våde perioder 
- Der kan være behov for, at der vaskes gulv flere gange i løbet af ugen og ikke kun fredag  
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