
Rollebeskrivelser tilknyttet forældrerengøring  

 

 

Rengøringsgrupper: 

Hvert år ved skolestart fordeles alle forældre ud på årets rengøringsgrupper. Det forsøges at fastholde 

en vis kontinuitet i de enkelte grupper, men der vil uvægerligt opstå rokader hvert år, idet fællesskabet 

og erfaringsudveksling prioriteres højt. Målet er at der er Frø-, Spirer- og Blomster forældre 

repræsenteret i alle grupper.   

Gruppen er ansvarlig for at samarbejde om opgaven og der opfordres til at vores børn og unge 

deltager så meget som muligt.  

 

HUSK at du som deltager selv er ansvarlig for at bytte hvis du ikke selv kan (bedsteforældre er også 

velkomne som afløser) Har du vedvarende problemer med at deltage, skal du skrive direkte til 

bestyrelsen.  

Husk; de andre i gruppen er afhængige af dig og din deltagelse.  

 

 

Tovholder: 

Hver enkelt rengøringsgruppe har en tovholder. (Personen står øverst i gruppen med fremhævet skrift) 

Tovholderen har ansvaret for at kontakte sin gruppe ved skoleårets start og gøre opmærksom på 

hvilke uger gruppen skal gøre rent. Ligeledes er det Tovholders opgave at byde nye familier i gruppen 

velkommen, hvis der kommer nogle til i løbet af skoleåret. Skoleleder giver besked til til tovholder 

hvis der er ændringer i gruppen. 

 

Tovholder sender en besked ud til sin gruppe i ugen op til rengøring og der koordineres præcis 

hvornår gruppen gør rent.  

Det er tilladt at gruppen deler sig op og gøre rent på forskellige tidspunkter, såfremt tovholderen 

godkender dette og der kan koordineres nøgle og alarm.  

 

ALLE rengøringsopgaver skal i sidste ende løses af gruppen i fællesskab!  

Tovholder har ansvar for at aftale nøgleafhentning med en rengøringskoordinator i ugen op til 

rengøring.  

 

HUSK at låse af og lukke vinduer efter endt rengøring!  

Ved problemer og spørgsmål kontakt en af rengøringskoordinatorerne. 

 

 

Rengøringskoordinator:  

En til tre forældre melder sig frivilligt til at varetage opgaven som rengøringskoordinator.  

Opgaven går ud på at varetage kontakten med tovholderne, vejlede i praksis og svare på rengørings 

relaterede spørgsmål. Have overblik over rengøringsrummet, rengøringsvognene og hvem der vasker 

tøj.  

Koordinatorerne er nøgle- og alarm ansvarlige og de er i tæt dialog med skoleleder med hensyn til 

gruppelister og rengøringsopgaver. 

Koordinatorerne varetager løbende evalueringer med problem opsporing og udvikling for øje, så vi 

sammen får løst forældrerengøringen på bedst mulig vis.  

 


