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Udlån af lokale på skolen 

 
 

Kære forældreråd 
 
Vi mener og ved, at klassernes trivsel og sammenhold styrkes gennem sociale arrangementer. 
 
Vi er derfor meget glade for, at I vil låne klassens lokaler til et arrangement for jeres børn. 
 
I kan låne lokaler i tidsrummet: 

- Hverdage 17-22 
- Weekend 10-16 

 
I kan låne klassens lokale og tilhørende fællesområde. Herudover kan I låne et køkken (i SFO eller 
et elevområde). Vores serviceleder anviser jer området ifm. booking. 
 
Booking sker via skolens serviceleder på mail jt@ejendomsvirke.dk eller telefon 5076 2132. Skolens 
drift varetages af et eksternt firma – Ejendomsvirke A/S – som dermed også kontrollerer, om skolen 
afleveres i samme stand, som I modtog den. Servicelederen kontrollerer ved førstkommende 
hverdag. 
 
Når vi overdrager ”nøglen” til jer, forventer vi, at I overholder følgende: 

- Alkohol og rygning er forbudt på skolens område – inde som ude 
- I må ikke benytte skolens materialer (fx pap og papir) 
- I må opholde jer i de områder på skolen, som I har fået anvist – og kun der. 
- I må ikke overnatte på skolen, da det kræver en særlig godkendelse 
- Borde og stole skal sættes på plads på samme måde, som da I kom (tag et billede, så I 

husker hvordan det stod). Mange stole er tilpassede børnene, så det kræver, at I er meget 
opmærksom på det ifm. oprydning 

- Bygningerne er omfattet af et omfattende sprinkleranlæg. Der må på ingen måder kastes 
med ting inde i bygningerne (bolde, puder og lignende), da det kan udløse en sprinkler. 

- Rulleskøjter, rullesko, løbehjul og skateboard må ikke anvendes indendørs 
- Ødelagte ting skal erstattes. Kontakt servicelederen hurtigst muligt, når skaden er sket. Han 

informerer skolen, som sender en faktura til udlejeren. 
- Bordene skal tørres af 
- Gulvene skal fejes 
- Køkkenet skal ryddes og aftørres 
- Affald skal sorteres korrekt og smides i de tilhørende containere  
- Husk at lukke vinduer og døre, når I går 

 
I tilfælde af evakuering skal I følge anvisningen på de røde skilte, som hænger i klasserne. 
 
Såfremt tyverialarmen går i gang, skal I kontakte skolens serviceleder. 
 
 
Rigtig god fornøjelse med jeres arrangement. 
 
 
Venlig hilsen 
Susanne Schrøder Hansen, administrativ leder 
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