Weekendrengøring
Hermed en manual og tjekliste over hvor og hvad, der skal gøres rent.
På første salen står rengøringsvognen i depotet ved værkstedslokalet
På stueetagen står rengøringsvognen i depotlokalet overfor toilettet
I kælderen står rengøringsvognen i lige indenfor i pedelværkstedet
På vognene er der beskrivelser af brug af sæbe til hvad og hvor meget.

Hvad skal gøres rent??
Gulve i klasserne skal støvsuges og vaskes Gælder også trapper ned fra 1. sal i
begge sider.
OBS: Gulvene i klasserne for mellemtrinnet og ældstetrinnet bliver støvsuget af
elever til fredagsrengøring – disse skal blot vaskes.
Vandrette overflader: borde, hylder, vindueskarme, fodlister, døre og
dørhåndtag m.v.
OBS: Bordene i klasserne for mellemtrinnet og ældstetrinnet bliver aftørret af
eleverne til fredagsrengøring.
Måtter støvsuges og bankes af udenfor
Spindelvæv er godt at tage løbende og finder I noget, som ikke lige er omtalt
ovenfor, så vil vi selvfølgelig gerne appellere til, at I tager det med.
Alle brugte klude skal hænges op på tørrestativet nede i vaskekælderen, de vil blive vasket om
mandagen.
Alt skrald skal ud i skraldespandene i skolegården. Husk RKSK´s sorterings system. Skraldespandene
i klasserne skal eleverne selv tømme til fredagsrengøring.
Mangler der noget på rengøringsvognen gives der besked til bestyrelsen, Dorthe tlf nr. 22317778
Vi håber, at alle vil være med til at holde skolen ren og pæn.
Er der gode ideer/råd til rengøringen, modtages de med glæde.
VIGTIGT: følgende skal kun tages på arbejdslørdage
- Trappenedgang fra billedkunst til kælder
- Fløjen til højre i Aula mod multibanen (gl. EDB og klasselokale bruges kun som depotrum pt.)
God arbejdslyst Bestyrelsen

TJEKLISTE
1. Salen
RENGJORT NATURFAGSLOKALET (kun når der er 3 forældrepar på)
RENGJORT KONTOR
RENGJORT LÆRERFORBEREDELSE 1
(kun når der er 3 forældrepar på)
RENGJORT LÆRERFORBEREDELSE 2
(kun når der er 3 forældrepar på)
RENGJORT MØDELOKALE
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RENGJORT KOPIRUMMET
RENGJORT ÆLDSTEGRUPPENS KLASSEVÆRELSE + TRAPPENEDGANG
RENGJORT VÆRKSTEDSFAGSLOKALET + DEPOTRUM
(kun når der er tre forældrepar)
RENGJORT GANGEN
RENGJORT LÆRERVÆRELSE
RENGJORT LÆRERGARDEROBE + GANGEN OG TRAPPEN NED TIL
STUEETAGEN

Stueetagen
RENGJORT MELLEMGRUPPENS KLASSEVÆRELSER – GARDEROBE OG GANG
RENGJORT MUSIK OG LEKTIERUM
RENGJORT BIBLIOTEK
RENGJORT KLASSEVÆRELSER kun i fløjen ud mod cykelskuret
RENGJORT AULA + TRAPPER
RENGJORT GARDEROBE OG INDGANG (HUSK UNDER SKOHYLDER) +
TRAPPEN NED TIL KÆLDEREN

Kælderen
RENGJORT SKOLEKØKKENET + DEPOTRUM + VASKERUM
RENGJORT INDGANG + GARDEROBE
RENGJORT SFO´EN OG YNGSTEKLASSENS KLASSEVÆRELSER
RENGJORT GANGEN HEN TIL SLØJD

RENGØRINGSMIDLER OG REMEDIER TIL SKOLEN
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TOTAL UNIVERSAL – ALM. RENGØRING (1 pump pr. spand)
TOTAL GULVVASK – ALM. GULVVASK (1 pump pr. spand)
TANET SR 15 – TIL GULVE MED GENSTIDIGE PLETTER
LYSERØDE KLUDE
GULVKLUDE

