
Skolens rengøringspolitik:  

 

På Ørding friskole er det forældrene, som holder skolen pæn og ren i samarbejde 

med klassernes dukse, der skulle have efterladt lokaler m.m. pænt ryddet op! 

Hver weekend er der 4 familier, der har til opgave at gøre skolen ren og klar til 

undervisning igen mandag morgen  

Man skal som familie gøre rent ca. 5 gange i løbet af et skoleår. Der bliver lavet en 

plan og sendt. Man er velkommen til at bytte. Man skal gøre rent efter endt 

undervisningstid om fredagen og tage hensyn til SFO, som har åbent til kl. 16.00. 

Ligeledes kan der være Foreningsaktiviteter i gymnastiksalen fredag eftermiddag, 

sådan, at man her først kan begynde dette område ca. 16.30. 

Skolen er inddelt i 4 rengøringsområder. I kælderen, i rengøringsrummet med den 

grønne dør, hænger en tavle, man skriver sig på, når man har valgt et område at 

rengøre.  

Her finder man ligeledes en lamineret liste over, hvad der skal gøres i det enkelte 

lokale, samt spande, rengøringsmidler, støvsuger m.m. 

Går man igennem sløjd, i kælderen, kommer man til et vaskerum, hvor man kan 

finde klude og det er også her, beskidte klude skal lægges hen til vask. Skolen har 

ansat Jytte, som i ugens løb får vasket klude m.m. 

Fællesskab: Nogle familier vælger at aftale et tidspunkt i løbet af weekenden, hvor 

alle/man mødes og gør rent. Her er der så mulighed for fælles pauser og hyggeligt 

samvær for børn og voksne. 

Andre familier vælger at klare det selv i løbet af weekenden.  

Man kan desuden snakke til skolen eller til bestyrelsens rengøringsudvalg, hvis man 

gerne vil ”købe sig til” en gang weekendrengøring.  

To gange om året er der Hovedrengøring på skolen-i juli måned samt i januar måned 



Man skal som familie her deltage i et arrangement. Der bliver her lavet en plan for 

året. 

Arrangementet foregår om fredagen og er fra 16.00-21.00. Her serveres der et 

dejligt fællesmåltid for børn og voksne. 

Har man som forælder kommentarer eller andet til skolens rengøringspolitik, er man 

meget velkommen til at kontakte os på skolen eller skolebestyrelsens 

rengøringsudvalg. 

 

 

                                      


