
Friskole er deltagelse  

- for hele familien! 
 

Forældre er en uvurderlig ressource for skolens bæredygtige vækst.  

Vores skole er et fælles ansvar - at vi løfter forskelligt gør helheden stærkt. 

Alle opgaver har værdi og alle gør dét bedste de kan, i hjertet af det forpligtende fællesskab. 

 

Ved at hjælpe hinanden med at holde skolen ren får vi alle;  

 

     Indbydende rammer at være i 

     Forældre der lærer skolen indgående at kende 

     Forældresamarbejde på kryds og tværs 

     Sammen skaber vi balance i budgettet 

 

Hvorfor har vi forældrerengøring? 

Forældrerengøring er et vigtigt led i skolens bæredygtige dannelsessyn.  

I 2021 vedtog Bestyrelsen at skolens økonomiske ressourcer blev omlagt så de går mest muligt til 

skolens børn og de hænder der påvirker dem direkte. Vi prioriterer derfor at lønkroner der tidligere 

gik til rengøringspersonale, nu går til pædagogisk personale. Det er for os økonomisk bæredygtighed.  

Alternativt kunne der skrues op for forældrebetalingen, men den sociale bæredygtighed er lige så 

vigtig. At prioritere arbejdet med forældrerengøring, er et betydningsfuldt socialt bidrag til skolens 

fællesskab. Forældrerengøring er konkret deltagelse for den samlede forældregruppe. Her er der 

opgaver for alle. Graden af deltagelse kan variere. Bestyrelsen hjælper gerne med at finde en 

matchende opgave, hvis der er behov for særlig justering i den enkelte familie. Kun i fællesskab bliver 

den samlede rengøringsopgave løst.  

Her er langt rundt, men standarden for rengøringen er væsentlig højere nu hvor forældrene er 

involveret end tidligere.  

Vores børn trives bedst i et rent og indbydende læringsmiljø. Det hjælper vi alle til med at skabe. 

Børn, forældre og personale står sammen om opgaven. Aktiv deltagelse synliggør den enkeltes rolle i 

fællesskabet.  

Vores forældrerengøring er et praksisnært læringsrum. Alle børn får lært at gøre rent. De erfarer 

sammen med deres forældre 1:1 hvad betydningen af deltagelse er. Deltager du er her rent. Bliver du 

væk er her beskidt - dit bidrag har afgørende betydning!  

At deltage er din pligt - rengøring på Oure Friskole er et fælles forældreansvar. 

 

 

 

 

 


