
Forældrerengøring 22/23 

 
I skoleåret 22/23 er der 8 grupper og hver gruppe har i alt 6 rengøringer fordelt henover skoleåret. 

Hver gruppe har en Tovholder der koordinerer gruppens rengøring og som kontakter gruppens 

deltagere i ugen op til rengøringen. 

Ved skoleårets start deles der en Gruppeliste ud. Her står der gruppenummer, navn og tlf. på alle 

deltagere i de enkelte grupper.  

Tovholderen står øverst og navnet er fremhævet med fed. Har du spørgsmål til din grupperengøring, 

kan du altid henvende dig til din tovholder.  

Gruppelisten hænger også i et udprintet eksemplar i rengøringsrummet.  

Find dato for din gruppes rengøringer i skolens kalender. (https://www.ourefriskole.dk/kalender/) 

OBS i skrivende stund er kalenderen endnu ikke opdateret, men det er på vej ;-) 

 

 

Plan over skolen og rengøringsområder:  

(vi arbejder på at få de sidste ting hjem, så rent praktisk er vi ikke 100% i mål med 

nedenstående. Indtil vi er på plads fortsætter vi som hidtil…  

Er du/I nye på skolen og i tvivl, så spørg en medforælder eller din tovholder) 

 

Rengøringsområder: 

Skolen er delt op i fire områder.  

Der er faste remedier tilknyttet hvert område og vogne inddelt i farvezoner. Rød vogn i bogdepotet på 

lærerværelset. 

Grøn vogn står på det aflåste toilet med rød dør ved SFO. 

Blå vogn står i selve rengøringsrummet, som ligger mellem Krea og musik på gangen i “kælderen”.  

Pink vogn står på gangen ved madkundskab og gymnastiksalen. 

 

Hver vogn betjener det areal hvor den kan køre. (se kort over skolen inddelt i farvekoder der hænger i 

rengøringsrummet) Målet er at ingen skal slæbe store tunge vandspande op og ned ad trapper eller 

over lange afstande.  

Ved behov er der en metalrampe til trappen mellem kælder og SFO (den står under den store trappe) 

 

På hver vogn er der monteret en lamineret rengøringsmanual.  

Den beskriver hvor der skal hentes vand og sæbe. OBS: Ved sæbedispenseren er der tydelig info om 

blandingsforhold som SKAL overholdes.  

 

Alle sikkerhedsblade på skolens rengøringsprodukter, opbevares i en tydeligt afmærket mappe på 

hylden i rengøringsrummet i kælderen.  

Ved uheld følg anvisninger beskrevet i mappen.  

Manualen indeholder også lokaleoversigt og generelle opgavebeskrivelser for den enkelte 

rengøringsstation.  

Det er rengøringsgruppens fælles ansvar at efterlade de enkelte vogne så de er klar til brug ugen efter.  

Beskrivelsen om hvordan, står i vognens rengøringsmanual.  

 

 

https://www.ourefriskole.dk/kalender/

