
Forældres brug af skolens lokaler  
i forbindelse med forældre/elevarrangementer 
 
Det er en god ide, at der planlægges diverse arrangementer for klassens elever og foræl-
dre. For at alt skal forløbe tilfredsstillende, må vi sammen sikre et højt informationsniveau. 
Det betyder henvendelse i god tid og grundig information til de involverede. Klasselæreren 
er kontaktperson.  
 
Hvis det er forældrene, der står som arrangør, er de ansvarlige for hele arrangementet. 
Dette omfatter også tilsyn med eleverne under arrangementet. Vær især opmærksom på 
aktiviteter i gymnastiksal og i nærheden af søen. Er en eller flere lærere inviteret til at delta-
ge, er disse ikke ansvarlige for arrangementet og har derfor heller ikke tilsynspligten med 
eleverne.  
 
Nedenstående regler skal følges: 
 
1) Forældrerepræsentanterne skal aftale dato, tidspunkt og indhold med klasselæreren.   
     
2) Klasselæreren informerer pedellen om arrangementet og melder tilbage til forældrere-  
    præsentanterne, om arrangementet kan finde sted på det ønskede tidspunkt.   
    Pedellen booker lokalerne. 
 
3) I tiden op til arrangementet kan forældrerepræsentanterne kontakte klasselæreren eller   
    pedel Jørgen Frederiksen (tfl. 40193114), hvis der er spørgsmål til det praktiske fx brug   
    af bestik, kopper og grill. 
 
4) Forældrerepræsentanterne skal aftale med klasselæreren, hvem der skal have   
    udleveret nøgle og dermed er ansvarlig for at låse bygningen af efter brug. Der skal   
    være en aftale om, hvornår og af hvem nøglen afleveres til skolen. Nøglen giver adgang   
    til bygning A, skolekøkkenet, fællesrummet og gymnastiksalen. 
 
5) Arrangementer kan afholdes i bygning A, og man kan benytte køkken, fællesrum og   
    gymnastiksal. Af hensyn til rengøringen må bygning A først benyttes efter kl. 17. 
 
6) Efter arrangementet ryddes der op ude og inde, så lokalerne er klar til brug næste dag.    
    Vær især opmærksom på toiletterne (evt. rengøring/udskylning), lukke alle vinduer,   
    slukke lys og aflåsning.  
 
7) Hvis forældrene ønsker, at klasselæreren deltager, kan denne inviteres til at deltage et   
    par timer. 
 
Lidt om faciliteterne: 
 

Fællesrum: Borde og stole til 40 personer 
Køkken: Borde og stole til 24 personer 
Ekstra stole og borde i mælkerummet 
Kaffemaskine i skolekøkken, i børnehaveklassen og i SFO (hentes inden alarmen tilkob-
les kl. ca. 17 – fredag kl. 16) 
Elkedel i SFO og på lærerværelse (hentes inden alarmen tilkobles kl. ca. 17 – fredag kl. 
16) 
Kaffe, te og filtre skal man selv medbringe. 
 

God fornøjelse med arrangementet! 


