
En af koordinatorerne er bestyrelsesrepræsentant og skal fungerer som bindeled.  

Større problemer og særlige behov skal altid løses på bestyrelsesniveau. Eksempelvis hvis en 

tovholder er udfordret af manglende deltagelse fra en specifik familie eller der mangler udstyr af 

særlig art. 

 

 

Bestyrelse:  

Varetager den overordnede beskrivelse af og tilsynet med forældrerengøringen.  

Der udvælges en forældrerengørings repræsentant som deltager i rengøringskoordinator arbejdet som 

nævnt ovenfor.  

Overordnede spørgsmål, problemer omkring deltagelse og øvrige kommentarer rettes direkte til 

bestyrelsen på bestyrelse@ourefriskole.dk. 

 

 

Skoleleder:  

Varetager udarbejdelse og revidering af Gruppelisten.  

Listen deles i PDF format ved skoleårets start på fælles mailen, deles i et dokument på intra (udskiftes 

såfremt den redigeres - tilføjet opdateringsdato) og der hænges en printet udgave i A3 format i 

rengøringsrummet sammen med skolens kalender hvor alle rengørings datoer er påført holdnr. Eks. 

Reng. 1. 

Skoleleder samarbejder med koordinatorerne og skoleleder informerer direkte til pågældende gruppes 

Tovholder ved evt. ændringer i løbet af skoleåret. Eks. hvis der kommer ny familie til eller en familie 

fraflytter gruppen i årets løb. 

 

 

Ansatte: 

Tjekker i det daglige op på at skolens forskellige lokaler forlades som man gerne selv vil modtage 

dem - indbydende og klar til brug.  

Støtter op om en dannelseskultur på skolen hvor oprydning og rengøring er et betydningsfuldt fælles 

ansvar. En opgave vi står sammen om at løse - også selvom man som individ ikke lige gider i dag...  

Fredag tjekkes alle brugsrum, så de er klar til forældrerengøring. (stole/ løse ting er sat op, der er fejet, 

alle skraldespande er tømt og alle vinduer er lukket) 

 

 

Elever: 

Vores børn er også en del af opgaveløsningen ligesom alle os andre. Hver gruppe har ansvar for egen 

klasse og derudover et fællesareal. Desuden skal de, ved hjælp af os forældre og de ansatte, dannes til 

at have øje for at oprydning, vedligehold og rengøring er et fælles ansvar. Ser du noget - så gør noget! 

 

 

Børnenes daglige opgaver er følgende; 

 

Frøene: 

Egen klasse - 

afvaske borde/stole 

feje gulv 

tømme skraldespande (dagligt: mad og rest - fredag: alle)  

Fællesareal - 


