
Rengøring på Thise Friskole og børnehus 
 

Skolen afholder rengøringsdage, hvor forældrene hjælper til med rengøringen 

af skolen. Hver familie er forpligtet til at deltage i rengøringen, tre gange pr. 

forældre pr. skoleår. Rengøring finder sted om lørdagen mellem 9.00 og 12.00 
og alle hjælper hinanden med at blive færdige. 

 
Rengøringsplanen for skoleåret sendes ud til forældrene på mail. Ellers 

forefindes den i forældrefolderen og på facebook (rengøring på Thise Friskole) 
 

Det kan jo ske, at man ikke har mulighed for at gøre rent i en af weekenderne 
man er blevet sat på til. I så fald kan man altid bytte med andre forældre. 

I tilfælde af at man bytter, skal man sende en sms til rengøringstelefonen tlf. 
nr. 6051 0705. 

 
Hvis det ikke kan lade sig gøre at bytte sin weekend væk, kan man blive 

fritaget mod betaling. Det koster 600 kr. pr. forælder pr. fravalgte rengørings 
dag dvs. et par betaler 1200 kr. for en fravalgt rengørings dag og enlige 

betaler 600 kr. Men - vi ser meget gerne, at I forsøger at lave en byttehandel, 

og fritagelse mod betaling skal ses som en sidste nødløsning. 
 

Der vil blive udsendt en påmindelses-sms til dig ca. mandag-tirsdag før den 
weekend du/I er sat på til. Hvis du ikke kan deltage og ikke har kunnet bytte 

med andre skal du allersenest torsdag aften kl. 18 give besked om dette, så 
jeg kan nå at finde en anden løsning. Vi er nødt til at opkræve et gebyr på 700 

kr. pr. forælder i tilfælde af, at du ikke melder tilbage før dette tidspunkt (eller 
bare udebliver fra rengøringen), for at sikre at dette bliver overholdt. 

 
Dvs. ved udeblivelse/ for sen framelding til rengøring vil et forældrepar blive 

opkrævet et gebyr på i alt 1400 kr. og en enlig forælder 700 kr. 
 

Betaling ved fritagelse og evt. gebyr vil blive opkrævet via NETS den 
efterfølgende måned. 

 
Spørgsmål? Kommentarer? Gode forslag? Så grib knoglen og tag fat i Mette fra 

skolens bestyrelse. 

 
 

I skolens rengøringsrum findes: 
 

Turnusplan for rengøring til afkrydsning (rød mappe) 
Rengøringsartikler og -redskaber 

Liste med rengøringsopgaver 
 

 



Vel mødt! 

 
 

Bestyrelsen Thise Friskole og Børnehus 
 


