
Info om rengøringsplanen på Vilsted Friskole 

Der er min. To familier om hver zone. Man skal rengøre samme zone hver gang. 

På hver rengøringsdag er der en holdleder tilstede, som vil sørge for at alle kommer godt i 

gang og afklarer evt. spørgsmål. Rengøring foretages som udgangspunkt om lørdagen fra kl. 

9 – ca. 11. Hvis man ikke har mulighed for at gøre rent lørdag, kan man aftale et andet 

tidspunkt med sin holdleder. Rengøring skal dog foretages i tidsrummet fredag eftermiddag 

til søndag aften. 

Hvis man ikke har mulighed for at gøre rent den pågældende weekend, er man SELV 

ansvarlig for at bytte eller finde en afløser, som gør rent den pågældende lørdag. 

Skolen stiller rengøringsremedier til rådighed. I rengøringsrummet er der vejledning til 

hvilke midler der skal anvendes til de forskellige overflader – brug doseringsvejledningerne. 

 

Der vil blive udleveret en vejledning til rengøring i de enkelte zoner.  

Udover den ”almindelige” rengøring, vil der på hvert hold være nogle ”ekstraopgaver”, som 

kun udføres på bestemte hold 

 

Følgende opgaver skal udføres på de pågældende hold: 

Hold 1 (Gitte) og 5 (Line):  Reoler/hylder aftørres ind – og udvendigt (hvis ikke de 

er fyldt op) 

Hold 2 (Peter) og 6 (Ulrik):  Affejning af rørføringer, lofter og lamper 

Hold 3 (Mette) og 7 (Dorte):  Fodlister tørres af, der støvsuges bag flytbare møbler 

(skoreoler o.lign) 

Hold 4 (Jens):   Radiatorer tørres af, Døre vaskes af, og pletter på 

vægge fjernes 

 

Efter rengøringen afleveres klude og rengøringsremedier i rengøringsrummet. 

Rengøringen tager ca. 2 timer, og man opfordres til at udnytte tiden, så vi får gjort ordentlig 

rent til glæde for vores børn 

Er man færdig før andre, hjælper man til, så alle er færdige på samme tid. 

 

Vel mødt til rengøring på Vilsted Friskole! 



Rengøring – zone oversigt 

Zone1- Kunsthuset 

• Alle rum i SFO som ikke er aflåste 

• Ikke depotrum 

Zone 2 – Friskolehuset og Gimle 

• Alle rum i begge bygninger 

Zone 3 – Forfatterhuset 

• Alle rum i bygningen 

Zone 4 – Professorhuset 

• Alle rum undtagen gymnastiksal, køkken, kontor og lærerværelse 

Zone 0 – Forefaldende opgaver 

Der er forskellige faste opgaver for de forskellige hold (se nedenstående) + evt. nogle forefaldende  

 

Hold 1 (Gitte Greth)   -     Køleskabe overalt undtagen køkken 
- Gulvet i køkkenet, og andet hvis det trænger 
- Støvsuge gymnastiksal 
- Vinduer i Gimle ude og inde 
- Kontor, lærerværelse og lærerforberedelse 

 

Hold 2 (Peter Ingstrup)  -     Gulvet i gymnastiksal feje / vaske 
- Gulvet i køkkenet, og andet hvis det trænger 
- Vinduer ude i SFO 

 

Hold 3 (Mette Holm Buchardt) -     Køleskabe overalt undtagen køkken 
- Vinduer inde SFO 
- Støvsuge gulvet i gymnastiksalen 
- Give køkkenet en ekstra tur, hvor det trænger mest. 

Dog altid køkkengulvet. F.eks. afkalkning af 
kaffemaskine / afrimning af fryser / rengøring i 
krogene….(find selv på mere ☺) 

  



Hold 4 (Jens Søgaard Jensen) -     Gulvet i gymnastiksal feje / vaske 
- Vinduer indvendigt på ny bygning og forskole 
- Vaske køkkengulv, og andet der trænger. 

 

Hold 5 (Line Roed)  -     Køleskabe overalt undtagen køkken 
- Vaske køkkengulv, og tage andet der trænger 
- Støvsuge gymnastiksalen 
- Vinduer ude ny bygning og forskole 

 

Hold 6 (Ulrik Pedersen)  -     Gulvet i gymnastiksal feje / vaske 
- vaske køkkengulv og tage andet der trænger 
- Vinduer inde hovedbygning 

 

Hold 7 (Dorte Hollands)  -     Køleskabe overalt undtagen køkken 
- Støvsuge gulvet i gymnastiksalen 
- Give køkkenet en ekstra tur, hvor det trænger mest. 

Dog altid køkkengulvet. F.eks. afkalkning af 
kaffemaskine / afrimning af fryser / rengøring i 
krogene….(find selv på mere ☺) 

- Vinduer ude hovedbygning 
 


