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Retningslinjer for udlån af den gamle kantine i kælderen på afdeling Kirketorvet til 
elevarrangementer med forældre uden personalets deltagelse 
Ordningen gælder for alle klasser/årgange på Tranbjergskolen. 

Mål: Vi ønsker at styrke fællesskabet i klasserne. 

Derfor skal forældre have mulighed for at kunne afholde fælles arrangementer sammen 
med eleverne uden personalets deltagelse.   

Arrangementer, hvor alle børn fra klassen inviteres med. Og hvor der altid er voksne til 
stede. 

Hvilket lokale: ”Den gamle kantine” i kælderen på afdeling Kirketorvet med tilhørende køkken og 
toiletter. Hvis man ønsker at være udenfor, er det den store skolegård, der kan 
anvendes. 

Der er plads til: Max. 100 personer. 

Adgangsvej: Indgang via store skolegård, døren til venstre (indgang A) og derefter ned ad trappen til 
kælderen. 

Lokalebookning: Bookning sker via forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen Heidi Andreasen 

Mail: heidiandreasen@icloud.com  Husk ifm. med booking at: 

• Man skal booke lokalet senest 14 dage før et arrangement skal afholdes. 

• Der kan kun afholdes et arrangement pr. weekend. 

• Man må ikke overnatte i lokalerne. 

• Lokalerne må ikke bruges til private arrangementer fx børnefødselsdage. 

• Lokalerne må ikke bruges til forældrefester. 

• Hensigten er, at forældre skal have mulighed for at kunne afholde fælles. 
arrangementer sammen med alle eleverne i klassen. 

• Lokalet kan ikke bookes i ferierne. 

Nøglebrik:        Tid og sted for udlevering/aflevering af nøglebrik sker efter forudgående aftale med 
Kim Düring i Teknisk Serviceafdelingen (kdur@aarhus.dk , tlf. 41 87 41 72).                 

 Ved udlevering af nøgle/nøglebrik udstedes kvittering til forældrerepræsentanten 
(=bookingansvarlige). Kvitteringsskrivelsen udgør det retmæssige grundlag for evt. 
placering af et senere erstatningsansvar ved hærværk, tyveri, bortkomne nøgler/brikker 
o.l. – som følge af arrangementet. Dette gælder uanset, om det er en anden person end 
den bookingansvarlige forælder, der forvolder skaden. Den bookingansvarlige forælder 
erklærer sig samtidig indforstået med, at det er skolens personale, som ensidigt afgør, 
om oprydning og rengøring er udført tilfredsstillende. 

Kontrol: Når nøglebrikken er afleveret, kontrollerer en af skolens tekniske servicemedarbejdere, 
at lokalet er afleveret i tilfredsstillende stand. Hvis oprydning og rengøring ikke er 
udført tilfredsstillende, vil der indkræves betaling for manglerne. 

 
Se ordensreglerne på side 2 
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ORDENSREGLER FOR ”DEN GAMLE KANTINE” PÅ TRANBJERGSKOLENS AFDELING KIRKETORVET 
 

• Lokalet skal være ryddet, bordene skal tørres af og placeres, som de stod. 

• Stolene skal lægges op på bordene. 

• Gulvene skal fejes og vaskes grundigt. 

• Køkkenet skal være ryddet og rengjort. 
Køkkenaffald skal være afleveret i rød container ved skolens hovedindgang (huske at lukke poserne 
forsvarligt, så der ikke tiltrækkes rotter og andre skadedyr). 

• Toiletterne rengøres. 

HUSK: 

• Der må ikke ryges på skolen. 

• HUSK, når du forlader skolen, at: 
o Lukke alle vinduer. 
o Lukke alle døre. 
o Låse hoveddøren. 

 

Den forælder, der låner lokalet (= bookingansvarlige) erklærer sig indforstået med, at det er skolens personale 
som ensidigt afgør, om oprydning og rengøring er udført tilfredsstillende. 

Hvis oprydning og rengøring ikke er udført tilfredsstillende, vil der indkræves betaling for manglerne. 
 
Den forælder, der kvitterer for modtagelse af nøglebrikken (=den bookingansvarlige), er personligt 
erstatningsansvarlig for enhver skade på lokalerne og inventaret. Dette gælder uanset, om det er anden person 
end den bookingansvarlige, der forvolder skaden.  

Den bookingansvarlige er med sin underskrift ansvarlig for det udlånte. 
 
Forældrene medbringer selv karklude, viskestykker, engangsservise og håndklæder. Rengøringsartikler findes på 
stedet. 

 Hvis der opstår problemer, kontakt Hanne Gammelgaard tlf. 26 85 73 99.  

 

Besluttet af skolebestyrelsen den 18.12.18 

 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 


