Hovedrengøring på Friskolen i Lemming
______________________________________________
På Friskolen i Lemming er der to hovedrengøringer om året. Lørdagen efter skoleafslutning i
juni og lørdagen efter juleferien. Halvdelen af forældrene gør rent til jul og den anden halvdel
gør rent til sommer.
Det er pligtigt at gøre hovedrent, og derfor skal de involverede familier møde op, når der bliver
indkaldt via ugebrevet af rengøringsformanden. (Børnene får også en seddel med hjem i tasken.)
Man kan som udgangspunkt ikke betale sig fra hovedrengøring, og man kan ikke bytte disse to
rengøringer!
Dagen starter med kaffe og rundstykker (indkøbt af hovedrengøringsformanden), efterfulgt af en
fælles gennemgang af kravene til hovedrengøring.
Dagen er tilrettelagt således, at hovedrengøringsformanden (Louisa Toft Vester / Sif Gjedde) sætter
tidspunktet på start og slut. Hver familie får tildelt et område sammen med nogle andre, og når man
er færdig med et område, hjælper man, hvor der er behov, således at alle bliver færdige på samme
tid. (Vi er opmærksomme på, at der er nogle, der kan være fysisk udfordret. Det tager vi
selvfølgelig hensyn til og tilpasser området/opgaven efter det!)
(8. klasse er kun repræsenteret til julehoved-rengøringen)

Sif / Louisa tjekker områderne!
Man kan have en gyldig grund til ikke at komme den lørdag, og så får man tildelt en anden dag i
samme måned, hvor det passer ind i familiens skema. Denne dag aftales med
hovedrengøringsformanden. Hvis man ikke møder op på hovedrengøringslørdagen eller på den
dag, man får tildelt efterfølgende, bliver man tildelt to rengøringstjanser.
Listen for hovedrengøring skal på den almindelige rengøringsliste. Den foregående
hovedrengøringsfomand skal lave en hovedrengøringsliste for næste gang og et referat af dagens
gang. Listen skal afleveres til rengøringsformanden, som så sender den til kontoret. Referatet
skal i mappen for rengøring.
Hovedrengøringsformændene florerer ikke på hovedrengøringslisten!
Rengøringsformand:
Hovedrengøringsformand:(juni):
Hovedrengøringsformand:(januar)
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