Rengøringszone 1 - Kunsthuset
•
•

Alle rum i SFO som ikke er aflåste
Ikke depotrum

Følgende opgaver skal udføres hver gang:

Garderobe:
•
•
•
•
•

Støvsugning
Gulvvask
Tørre garderober af (i det omfang det er muligt, uden at flytte ting)
Tørre vindueskarme af
Vaske trappe og gelænder

Køkken / baggang:
•
•
•
•

Tørre borde af
Tørre vindueskarme af
Støvsugning
Gulvvask

Toiletter (1 nede og 1 oppe)
•
•
•
•
•

Håndvaske og spejle tørres af
Toilet rengøres indvendigt og udvendigt
Støvsugning
Gulvvask
Der fyldes op med toiletpapir

Opholdsrum nede:
•
•
•
•
•
•
•

Alle borde og stole tørres af
Dørhåndtage aftørres
Vindueskarme tørres af
Sofaen støvsuges
Støvsugning
Gulvvask
Skraldespande tømmes og vaskes / der sættes nye poser i.

Opholdsrum på 1. sal
•
•
•
•
•
•
•

Alle borde og stole tørres af
Dørhåndtage aftørres
Vindueskarme tørres af
Støvsugning
Gulvvask i klasselokale
Støvsuge scenen (hvis den er tømt)
Skraldespande tømmes og vaskes / der sættes nye poser i.

HUSK DEN SÆRLIGE OPGAVE - Se på bagsiden!

Rengøringszone 2 – Friskolehuset og Gimle
•

Alle rum i begge bygninger’

Følgende opgaver skal udføres hver gang:

Klasselokaler:
•
•
•
•
•
•
•

Alle borde og stole tørres af
Dørhåndtage aftørres
Vindueskarme tørres af
Håndvaske / køkkenborde tørres af
Støvsugning
Gulvvask
Skraldespande tømmes og vaskes / der sættes nye poser i.

Garderober:
•
•
•

Støvsugning
Gulvvask
Tørre vindueskarme af

Toiletter:
•
•
•
•
•

Håndvaske og spejle tørres af
Toilet rengøres indvendigt og udvendigt
Støvsugning
Gulvvask
Der fyldes op med toiletpapir

HUSK DEN SÆRLIGE OPGAVE - Se på bagsiden

Rengøringszone 3 – Forfatterhuset
•

Alle rum i bygningen

Følgende opgaver skal udføres hver gang:

Klasselokaler:
•
•
•
•
•
•

Alle borde og stole tørres af
Dørhåndtage aftørres
Vindueskarme tørres af
Støvsugning
Gulvvask
Skraldespande tømmes og vaskes / der sættes nye poser i.

Garderober:
•
•
•
•

Støvsugning
Gulvvask
Tørre vindueskarme af
Tørre garderober af (i det omfang det er muligt uden at flytte ting)

Toiletter
•
•
•
•
•

Håndvaske og spejle tørres af
Toilet rengøres indvendigt og udvendigt
Støvsugning
Gulvvask
Der fyldes op med toiletpapir

HUSK DEN SÆRLIGE OPGAVE - Se på bagsiden

Rengøring zone 4 - Professorhuset
•

Alle rum undtagen gymnastiksal, køkken, kontor og lærerværelse og forberedelsesrum

Følgende opgaver skal udføres hver gang:

3 klasseværelser:
•
•
•
•
•
•
•

Alle borde og stole tørres af
Dørhåndtage aftørres
Vindueskarme tørres af
Håndvaske tørres af
Støvsugning
Gulvvask
Skraldespande tømmes og vaskes / der sættes nye poser i.

Gangarealer/ forhal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dørhåndtage aftørres
Vindueskarme tørres af
Div. møbler aftørres
Støvsugning
Gulvvask
Skraldespande tømmes og vaskes / der sættes nye poser i.
Skoreoler aftørres
Hylder i forgang aftørres
HUSK forskellige sæber til linoleum / klinker!!

Omklædningsrum:
•
•
•
•

Dørhåndtage aftørres
Støvsugning
Gulvvask
Bænke tørres af

4 toiletter:
•
•
•
•
•

Håndvaske og spejle tørres af
Toilet rengøres indvendigt og udvendigt
Støvsugning
Gulvvask
Der fyldes op med toiletpapir

Musik:
•
•
•

Støvsugning
Gulvvask
Trappe og gelænder vaskes

HUSK DEN SÆRLIGE OPGAVE - Se på bagsiden

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!

Zone 0 – Forefaldende opgaver
Der er forskellige faste opgaver for de forskellige hold (se nedenstående) + evt. nogle forefaldende opgaver,
som holdlederen vil orientere om.
Hold 1 (Gitte Greth)

-

Køleskabe overalt undtagen køkken
Gulvet i køkkenet, og andet hvis det trænger
Støvsuge gymnastiksal
Vinduer 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 på Kunsthuset

Hold 3 (Mette Holm Buchardt)

-

Køleskabe overalt undtagen køkken
Vinduer inde i Kunsthuset
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 Forfatterhuset og Friskolehuset
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 Forfatterhuset og Friskolehuset

Hold 6 (Ulrik Pedersen)

-

Gulvet i gymnastiksal feje / vaske
vaske køkkengulv og tage andet der trænger
Vinduer inde i Professorhuset

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 på Professorhuset

-

