
Hvordan, hvornår og hvor ofte!?  

Let daglig rengøring varetages af vores børn i samarbejde med de ansatte, integreret i skolens 

hverdag.  

Den samlede forældregruppe opdeles i mindre grupper med ca. 5 familier i hver. Gruppen står i 

fællesskab for at gøre skolens samlede areal rent om fredagen. Alternativt kan der gøres rent lørdag 

eller søndag - dette aftales internt i de enkelte grupper.  

 

 

Jeg kan desværre ikke…  

I har som familie ansvar for at deltage i forældrerengøringen. Om I kommer en eller flere er op til jer 

selv. I er også som familie ansvarlige for at bytte hvis I er forhindret den pågældende uge.  

Såfremt det godkendes af tovholder og det giver mening for gruppen, er det okay at løse en given 

rengøringsopgave torsdag eller mandag, men kun EFTER AFTALE! 

 

Har I som familie længerevarende problemer med at deltage (fast weekendarbejde, sygdom o.l) skal I 

straks rette skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Vi vil i fællesskab finde den rette opgave for jer - 

noget der er til at løse for jer som familie og noget som på samme vis som grupperengøring bidrager 

aktivt til skolens bæredygtige fællesskab.  

 

 

Arbejdsdage: 

I løbet af skoleåret er der altid flere fælles arbejdsdage.  

Tre er fastlagte og øvrige meldes ud såfremt det vurderes at der er behov for lidt ekstra arbejdshygge 

;-) 

 

På arbejdsdagene er vi sammen om at løse forskellige praktiske opgaver ude og inde. Alt sammen ting 

der forbedrer vore børns hverdag og bidrager til at vores skole fremstår præsentabel, ren og 

indbydende.  

Der tilbydes altid fællesspisning i forbindelse med de tre fastlagte arbejdsdage.  

 

Vores støtteforening Oure Friskoles Venner laver mad og sælger drikkelse på de tre arbejdsdage. På 

den måde mødes vi enten undervejs eller efter endt arbejde og hygge os med god mad og snak på 

kryds og tværs.  

Se datoerne for årets tre fastlagte arbejdsdage i kalenderen (link)  

 

(OBS! Ovenstående tekst er tiltænkt vores hjemmeside, men sendes i år ud 

sammen med den efterfølgende tekst der kun er til internt brug…)  


