
Hovedrengøringsplan for skoleåret 2020/21 
 

Hovedrengøring 1 

7. august 20 

fra kl. 16 til kl. 21 

Mad 
Pia & Johnny 

Louise & Søren 

 

Område 1 
Susanne & Erik 

Susanne & Normann 

Mette & Martin 

Jette & Kristian 

Karen & Thomas 

 

Område 2 
Lene & Poul 

Hanne Marie & Knud 

Maja & Jesper 

Lene & Flemming 

Julie & Ulf 

 

 

Område 3 
Lene & Jan 

Dorthe & Leif 

Tina & Jan 

Rikke & Jesper 

Nancy & Tommy 

 

 

Område 4 
Heidi & Henrik 

Jeanette & Brian 

Kirsten & Peter 

Emilie & Levi 

 

 

 

 

 

 

Skal der byttes: Giv 

blot besked til Jeanette  

 
 

 

 

Som det ses vil rengøringsfolk ikke 

mangle mad, i det der vil blive serveret 

uhørte lækre retter for de arbejdende 

familier. Hvad der serveres skal ikke 

afsløres her, da der ellers vil være 

overhængende fare for at alle familier vil 

være med BEGGE gange! Og det går 

IKKE! 

 
Medbring blot spande, trappestiger, 

gummihandsker, svabere, mobber, koste, 

svuppere, klude og en masse god energi 

og godt humør, så skal det hele nok gå 

som en leg! 

 
Ved afbud og bytte ring til:  

Pia Justesen 23706510 

Ved afbud aftales et område, der 

”gemmes” til dagen efter/ i løbet af 

weekenden, hvor man så har tid. Dette er 

nødvendigt, da skolen så fremstår 100% 

rengjort mandagen efter! Det er så 

dejligt at møde ind til    

Det er muligt at betale sig fra 

hovedrengøring. Kontakt Pia. Det plejer 

dog at være rigtig hyggeligt at mødes 

omkring at optimere børnenes 

undervisningsmiljø. Så vel mødt! 

 

 
Vi gentager at have en hovedansvarlig 

på hvert område. Den hovedansvarlige 

har overblikket om alle lamper og 

lister er taget  Ligeledes kan 

områderne så få snakket sammen og 

vi kan evt. flytte folk efter, hvor der er 

mest støv. Husk at få afkrydset på 

sedlerne, så vi har overblikket. Også 

hvis der gemmes områder. 

 

 

 

 

 

 

Hovedrengøring 2 

8. januar 2021 

fra kl. 16 til kl. 21 
Mad 

Pia & John  

Louise & Søren 

 

Område 1 
Jane & Martin 

Lene & Ole 

Lone & Kåre 

Rasa & Modestra 

Lene & Lars 

 

Område 2 
Dorthe & Kim 

Karina & Martin 

Anna & Jesper 

Janni & Jimmy 

Lena & Marco 
 

 

Område 3 
Britt & Søren 

Charlotte & Morten 

Karina & Kim 

Pernille & Niels 

Nadja & Thomas 

 

Område 4 
Maia & Tommy 

Tonja & Allan 

Jette & Morten 

Lene & Tommy  

           Kælderen 
          Sandra 

Hanne & Simon 

 

Kælderen 
Vibeke & Gert 

Hanne & Simon 


