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Udlejning og udlån af lokaler 
 

Vester Skerninge Friskole er ud over en skole også en del af forældrenes og lokalsamfundets 
muligheder for at lave arrangementer, kurser, foredrag mv. 
 
Booking: 

Alle forespørgsler om booking rettes til Bonnie på kontoret på 6224 1600 eller på 
mail: maymann-kruse@vskfri.dk 
 
Klassearrangementer: 
- Forældre og øvrige skolekredsmedlemmer kan benytte dele af skolens faciliteter 

vederlagsfrit, når det drejer sig om arrangementer for klasserne. 
 
Udlejning til private arrangementer: 
- Pulsen, Mellemtrinnet samt Farveladen kan lejes til private fester og 

arrangementer for medlemmer af skolekredsen: 1200,- pr. dag. 
 

Udlån til lokale initiativer (uden brugerbetaling) 
- Skolens lokaler kan udlånes til lokale foreninger og lokale initiativer vederlagsfrit, 

hvis initiativet er uden brugerbetaling og har til formål at fremme det lokale og 
folkelige liv. 
 

Udlejning til foreninger eller lign (med brugerbetaling): 
 
- Skolens lokaler kan udlejes til foreninger eller lign, hvor der er deltagerbetaling. 
Aftenarrangementer over én eller flere gange: 100,-/gang/område (200,- for Pulsen) 
Heldagsarrangementer: 1200,-/dag/område 

 
Praktiske forhold: 

Du skal, senest en uge før dit arrangement kontakte Søren Pedel, - mobil 6122 
0229 - så i sammen kan gennemgå vilkårene for dit brug af skolen – herunder de 
særlige retningslinjer omkring smitteforebyggelse. 
Søren kan også kontaktes, hvis der er opstår problemer undervejs. 

 
Tjekliste ifm. oprydning og rengøring: 

  
Lokaler: 

Stole og borde og andet stilles på plads som det stod, da du kom - 
medmindre andet er aftalt. 
Gulve fejes og vaskes med “Gulvsæbe” dossering: 25 ml. til 10 liter 
vand. 
Toiletter og håndvaske rengøres med ”Suverent”. 

Køkken: 
Opvaskemaskinen tømmes, rengøres og slukkes! 
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Lånt service sættes på plads. 
Alle borde, kogeplader, ovne og vaske rengøres. 
Gulvet vaskes med “Gulvsæbe” dossering: 50 ml. til 10liter vand 
Medbring selv viskestykker, karklude og affaldsposer. 

Affald: 
Du skal tage alt dit affald med dig, inklusive flasker og dåser! 
Du må ikke efterlade madvarer i hverken køleskabe eller frysere! 

 
Adgang til lokalerne 

På hverdage kan du komme til fra kl. 17.00.  
Ønsker du at komme tidligere, skal du henvende dig til Betina på mobil 2532 
2237, så I kan lave aftaler omkring rengøringen. 
 
Nøgle afhentes på kontoret i dagene op til udlejningen, og afleveres igen hurtigst 
muligt efter. 

 
Særlige retningslinjer ifm. Corona 

I forbindelse med Sundhedsstyrelsens og Undervisningsministeriets retningslinjer for 
skoledrift er vi nødt til at være særligt opmærksomme på de udfordringer, der kan 
være ved at flere personer besøger skolen gennem udlån og udlejninger. 
 
Målet for alle retningslinjer er naturligvis at nedsætte den potentielle mulighed for 
smittespredning til både lejere af skolen, men også videre til elever og personale 
efterfølgende. 
 
Når I overtager lokaler på skolen, vil disse være rengjort efter Corona-
retningslinjerne, hvilket vil sige, at såkaldte kontaktflader er desinficeret med sprit. 
 
Særlige opmærksomhedspunkter: 

1. Alle besøgende skal umiddelbart ved ankomsten til skolen foretage afspritning 
eller grundig håndvask af hænder. Dette bør forsætte med hyppig 
regelmæssighed i løbet af tiden på skolen. 
 

2. Ud over aftalt brug af borde, stole, service mv. er det IKKE tilladt at benytte 
legetøj/idrætsgenstande mv. tilhørende skolen med mindre dette efter brug kan 
og bliver grundig rengjort og desinficeret med sprit. 

 
3. Udover almindelig afsluttende oprydning og rengøring skal kontaktflader 

desinficeres med sprit. 
a. Kontaktflader er de punkter/steder, hvor der er naturligt at placere sin 

hænder/fingre – borde, stolerygge, toiletter, vaske, vandhaner, 
lyskontakter, håndtag på døre, køleskabe, ovne mv, gelændere osv. 

 
 
Rigtig god fornøjelse 
Thomas 


