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Principper for pleje og vedligehold af  
grønne områder 

 

Formål 

Det forpligtende fællesskab - en forudsætning for, at friskolen og børnehuset er så god som 

børnene fortjener. Disse principper beskriver hvordan de grønne områder skal plejes og 

vedligeholdes, således de fremstår indbydende og præsentable. 

Ansvar 
Den faktiske udførelse af pleje- og vedligeholdelsesopgaver er et forældre ansvar. Forældreråd/udvalg i 

hhv. børnehaven og kasserne udarbejder en månedsplan samt tilser udført standard. 

Metode 

Forældreudvalg/råd udarbejder senest 1. oktober en månedlig turnusplan, hvor forældre får tildelt 

ansvar for pleje- og vedligeholdelse af klassens (eller børnehavens) område. Behovet for pleje- og 

vedligehold er begrænset i vintermånederne, hvorfor turnusplanen kun skal omfatte et til to 

forældrepar i disse måneder.  

Planen skal arkiveres på VIGGO under klassens/børnehavens filmappe samt afleveres til 

skoleleder/afdelingsleder.  

Pleje- og vedligeholdelsesopgaven kan som udgangspunkt ikke udføres i forbindelse med en 

arbejdsdag. Derimod opfordres til at opgaven udføres af flere familier sammen eller i forbindelse 

med et klassearrangement, hvor både børn/elever også bidrager. 

Forældreråd/udvalg skal løbende tilse at pleje- og vedligeholdelse af området har et passende 

niveau, en tovholder kan evt. udpeges. Billede materiale kan evt. også udarbejdes. I tilfælde af 

tvivl kan ledelsen kontaktes.  

Særligt skal forældrerådet/udvalg tilse at området ifm. mærkedage ex. skolestart er velplejet.  

Forældrerådet/udvalg har ligeledes ansvaret for information til nye forældre. 

0. klasse forældregruppen får tildelt den afgående 8. klasses grønne område. Klassen beholder 

derefter dette område gennem alle klassetrin. 
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Fordeling 
2020/2021 

Område 
Se evt. oversigtskort 

Beskrivelse er ikke udtømmende 

Børnehave Børnehaves legeplads 
samt indgangsparti 

Renhold af sand, oprydning mm. 

0. klasse A3: Den store bandebane Buskrydde høj, vedligehold af kunstgræs (fejes), evt. rep. 
af mål. 

1. klasse B3: Skolegården, 
græsareal ved 
lærerværelse. 

Renhold af inventar i skolegården, behandle træværk (når 
det trænger), feje sand og blade op. 

2. klasse C3: Gårdhaven Pigsten og bede renses. 
3. klasse A1: Sandkasse og 

området deromkring 
Græs i sand fjernes, feje sand, beskære buske ved facaden 
mm.  

4. klasse B1:Den lave bandebane, 
bålhytten og 
rutsjebanen. 

Efterse hegn, feje og rengøre bålhytten, renholde vold 
mm. 
 

5. klasse C1:  Området foran 
hallen.  

Renholde vinduespartier, feje sand og blade, græs i sti 
fjernes. 
 

6. klasse A2: Redskaber 
 

Græs i sand fjernes, evt. reparation efter behov. 

7. klasse B2: Fliserne og gruset 
bag garagerne og plænen 

Efterse hegn, fjerne ukrudt i grus, oprydning mm., 
renholde vold. 

8. klasse C2: Volden, "skoven" og 
vejen. 

Efterse hegn mod vej, renhold mod vej, behandle træværk 
(når det trænger), samle grene. 

9. klasse 9. klasses forældreråd skal senest ultimo september informere 0. klasses forældreråd 
om områdets pleje- og vedligeholdelsesniveau. 
Resten af skoleåret har 9. klasse ikke ansvar for et grønt område. 

 

  


