
Rengøringsopgaver 

Køkken: 

*Borde og stole vaskes af 
også under stole og borde 

*Store rulle træborde 
vaskes af også på hylden 

*Skabslåger tørres af 

*Hylder/vægge tørres af 

*Vindueskarme i hele 
køkkenet 

*Skoreoler 

*Feje spindelvæv ned. 

(Stålborde, vaske og gulv 
tages af SMP rengøringen 
hver dag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasselokaler: 

Alle lokaler i pavillonen og 
gangen, lokalet bag 
kontoret, 6/7 kl ved torvet, 
og 8/9 kl 

*Borde og stole vaskes af 
også under da det er her 
alle bussemændene sidder 

*Paneler tørres af 

*Spindelvæv i lofter og på 
vægge 

*Kridttavlen vaskes af 

*Smartboard tørres af med 
en tør klud 

*Håndvaske rengøres 
*Hylder/reoler og 
vindueskarme tørres af 

*Gulvet fejes og vaskes 
med sparsomt vand så det 
ikke sjasker. Gerne hælde 
lidt på med en kop. Gå 
gulvet efter med en tør 
moppe efter vask, så 
holder vores gulve længere 



 

Videnstorv: 

*Skoreoler  

*Bogreoler tørres af 

*Borde og stole vaskes af 
også under 

(trappen og gulv tager SMP 
rengøringen  hver dag) 

 

Gymnastiksalen: 

*Feje og vaske gulv med 
HÅRDT opvredet klud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedkunst -  Lige uger: 

*Borde og stole vaskes af 
også under 

*Spindelvæv 

*Bord, og væg tørres af 

* Vask rengøres 

*Hylder tørres af 

*Feje og vaske gulv 

*Gangen hen til ny trappe 
fejes og vaskes 

 

Musik - Ulige uger: 

*Gulv og paneler støvsuges 
(støvsuger i lokalet) 

*Vindueskarm tørres af 
*Spindelvæv fjernes 

*Vaske gulv med sparsomt 
vand 

 

 

 



 

Generelt: Skriv på tavlerne, hvis der ikke er 
ryddet op i undervisningslokalerne. ALLE 
beskidte klude skal i rengøringsrummet 
ved torvet – HUSK at starte vaskemaskinen 
på 90 grader. Mopperne hænges over kant 
på vaskekurv Jeanette vasker dem 
mandag. 
 

Ekstraopgaver: 

Hold 3,  7, og 9: Køleskabe (lærer, mælk og ekstra) 
Hold 2: Ovne (aftørres, ikke ovnrens)  

Hold 4: Emhætter 

Hold 1, 5 og 8: Fysik  

Hold 10: Rør i loftet på Videnstorv 

Hold  3, 6 og 9: Vinduer pudses indvendigt i 
køkken  

Hold 2, 4, 7 og 10: Indgangsdørene (ved pavillion, 
hovedindgang, SFO og i børnehaven)  
 


