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Ugedag Køkken Soverum Spisesal + 
opholdsrum 

Toiletter+baderum 
+gangarealer 

Udvendigt 

Søndag 
½ dag  
Tjek søndagslisten 
igennem. Det 
burde være ordnet 
af det foregående 
hold, men man 
ved jo aldrig ;-) 

- Sæt straks madvarer på 
køl/frys 
- Tjek temperaturen i 
køleskabet +5 gr. og 
fryser - 18 gr. 
- Alt service vaskes op 
og stilles på plads. 
- Komfur, fliser,  ovne, 
emhætte og tilbehør 
(gryder pander, 
bradepander mm) 
rengøres og stilles på 
plads. 
- Køleskabe, fryser 
rengøres. 
- Opvaskemaskine - filter 
og bundprop rengøres. 
- Køkkenvaske, 
bordplader og hylder 
rengøres. 
- Gulvet fejes og vaskes. 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 
- Alle hylder og karme 
aftørres for mærker og 
fedtede fingre. 
- Snavs, streger på 
vægge, dørkarme og 
paneler aftørres. 
 
 
 

- Madrasser rystes og 
stræklagner skal være 
rene og rettet til. 
- Ophæng og 
klæbe/tapetrester 
fjernes fra vægge og 
lofter. 
- Alle hylder og karme 
aftørres for mærker og 
fedtede fingre. 
- Snavs, streger på 
vægge, dørkarme og 
paneler aftørres.
  
- Gulvet  fejes/støvsuges 
og vaskes (også under 
sengene). 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene
  
 

- Borde og stole aftørres og 
stole sættes op. 
- Ophæng og klæbe-
/taperester fjernes fra 
vægge og lofter.
  
- Snavs og streger på 
karme, vægge og paneler 
aftørres. 
- Bordtennis og fodboldspil 
aftørres. 
- Sofagruppe støvsuges 
(også under hynder). 
- Gulvet  fejes /støvsuges 
og vaskes 

- Håndvaske, armaturer og  
fliser afvaskes. 
- Toiletkummer afvaskes. 
- Spejle pudses. 
- Snavs og streger på 
vægge, døre, karme og 
paneler aftørres. 
- Gulvet  fejes/ støvsuges 
og vaskes også bag ved 
toilettet. 
- Der sættes nye poser i 
spandene/Madameposer i 
holder 
- Der sættes toiletpapir 
frem 
- Håndklæder skiftes  
- sæbe stilles frem på alle 
vaske 

- Bænke og borde stilles på 
plads og afvaskes. 
- Alt affald på grunden 
indsamles til containere. 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 
- grene og spåner fjernes fra 
området omkring huset 
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Ugedag Køkken Soverum Spisesal + 
opholdsrum 

Toiletter+baderum+ 
gangarealer 

Udvendigt 

Mandag - Komfur og ovn 
rengøres 
-  Opvaskemaskine - 
filter og bundprop 
rengøres. 
 - Køkkenvaske, 
bordplader rengøres 
-  Gulvet fejes og vaskes. 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 
 Daglig vask 
- vask viskestykker, 
karklude sammen ved 
95 gr. (kogevask) 
håndklæder ved 95 gr. 
(kogevask) 
Gulvmopper vaskes for 
sig selv  hver anden dag 
ved 95 gr. (kogevask) 
Tissetøj vaskes straks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gulvet  fejes (også 
under sengene). 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 

- Gulvet  fejes /støvsuges 
og vaskes. 

- Håndvaske, armaturer og 
fliser afvaskes. 
- Toiletkummer afvaskes. 
- Spejle pudses. 
- Snavs og streger på 
vægge, karme og paneler 
aftørres. 
- Gulvet  fejes/ støvsuges 
og vaskes også bag ved 
toilettet. 
- Der sættes nye poser i 
spandene/Madameposer i 
holder 
- Der sættes toiletpapir 
frem 
- Håndklæder skiftes  
- sæbe stilles frem på alle 
vaske 

- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 
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Ugedag Køkken Soverum Spisesal + 
opholdsrum 

Toiletter+baderum+ 
gangarealer 

Udvendigt 

Tirsdag 
 

- Komfur og ovn 
rengøres 
-  Opvaskemaskine - 
filter og bundprop 
rengøres. 
 - Køkkenvaske, 
bordplader rengøres 
-  Gulvet fejes og vaskes 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 
 Daglig vask 
- vask viskestykker, 
karklude sammen ved 
95 gr. (kogevask) 
håndklæder ved 95 gr. 
(kogevask) 
Gulvmopper vaskes for 
sig selv  hver anden dag 
ved 95 gr. (kogevask) 
Tissetøj vaskes straks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Gulvet  fejes/støvsuges 
og vaskes (også under 
sengene). 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 

- Gulvet  fejes - Håndvaske, armaturer og 
fliser afvaskes. 
- Toiletkummer afvaskes. 
- Spejle pudses. 
- Snavs og streger på 
vægge, døre, karme og 
paneler aftørres. 
- Gulvet  fejes/ støvsuges 
og vaskes også bag ved 
toilettet. 
- Der sættes nye poser i 
spandene/Madameposer i 
holder 
- Der sættes toiletpapir 
frem 
- Håndklæder skiftes  
- sæbe stilles frem på alle 
vaske 

- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 
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Ugedag Køkken Soverum Spisesal + 
opholdsrum 

Toiletter+baderum+ 
gangarealer 

Udvendigt 

Onsdag 

 

- Komfur og ovn 
rengøres 
-  Opvaskemaskine - 
filter og bundprop 
rengøres. 
 - Køkkenvaske, 
bordplader rengøres 
-  Gulvet fejes og vaskes 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 
 Daglig vask 
- vask viskestykker, 
karklude sammen ved 
95 gr. (kogevask) 
håndklæder ved 95 gr. 
(kogevask) 
Gulvmopper vaskes for 
sig selv  hver anden dag 
ved 95 gr. (kogevask) 
Tissetøj vaskes straks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gulvet  fejes (også 
under sengene). 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 

- Gulvet  fejes /støvsuges 
og vaskes. 

- Håndvaske, armaturer og 
fliser afvaskes. 
- Toiletkummer afvaskes. 
- Spejle pudses. 
- Snavs og streger på 
vægge, døre, karme og 
paneler aftørres. 
- Gulvet  fejes/ støvsuges 
og vaskes også bag ved 
toilettet. 
- Der sættes nye poser i 
spandene/Madameposer i 
holder 
- Der sættes toiletpapir 
frem 
- Håndklæder skiftes  
- sæbe stilles frem på alle 
vaske 

- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 
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Ugedag Køkken Soverum Spisesal + 
opholdsrum 

Toiletter+baderum+ 
gangarealer 

Udvendigt 

Torsdag - Komfur og ovn 
rengøres med ovnrens 
-  Opvaskemaskine - 
filter og bundprop 
rengøres. 
 - Køkkenvaske, 
bordplader rengøres 
-  Gulvet fejes og vaskes 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 
 Daglig vask 
- vask viskestykker, 
karklude sammen ved 
95 gr. (kogevask) 
håndklæder ved 95 gr. 
(kogevask) 
Gulvmopper vaskes for 
sig selv  hver anden dag 
ved 95 gr. (kogevask) 
Tissetøj vaskes straks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gulvet  fejes/støvsuges 
og vaskes (også under 
sengene). 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 

- Gulvet  fejes - Håndvaske, armaturer og 
fliser afvaskes. 
- Toiletkummer afvaskes. 
- Spejle pudses. 
- Snavs og streger på 
vægge, døre, karme og 
paneler aftørres. 
- Gulvet  fejes/ støvsuges 
og vaskes også bag ved 
toilettet. 
- Der sættes nye poser i 
spandene/Madameposer i 
holder 
- Der sættes toiletpapir 
frem 
- Håndklæder skiftes  
- sæbe stilles frem på alle 
vaske 

- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 
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Ugedag Køkken Soverum Spisesal + 
opholdsrum 

Toiletter+baderum+ 
gangarealer 

Udvendigt 

Fredag 
 
HUSK at 
begynde 
dagen med 
vask af pæd. 
personales 
sengetøj 

- Komfur og ovn 
rengøres 
-  Opvaskemaskine - 
filter og bundprop 
rengøres. 
 - Køkkenvaske, 
bordplader rengøres 
-  Gulvet fejes og vaskes 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 
 Daglig vask 
- vask viskestykker, 
karklude sammen ved 
95 gr. (kogevask) 
håndklæder ved 95 gr. 
(kogevask) 
Gulvmopper vaskes for 
sig selv  hver anden dag 
ved 95 gr. (kogevask) 
Tissetøj vaskes straks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gulvet  fejes (også 
under sengene). 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 

- Gulvet  fejes /støvsuges 
og vaskes. 

- Håndvaske, armaturer og 
fliser afvaskes. 
- Toiletkummer afvaskes. 
- Spejle pudses. 
- Snavs og streger på 
vægge, døre, karme og 
paneler aftørres. 
- Gulvet  fejes/ støvsuges 
og vaskes også bag ved 
toilettet. 
- Der sættes nye poser i 
spandene/Madameposer i 
holder 
- Der sættes toiletpapir 
frem 
- Håndklæder skiftes  
- sæbe stilles frem på alle 
vaske 

- Bænke og borde stilles på 
plads og afvaskes. 
- Alt affald på grunden 
indsamles til containere. 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 
- grene og spåner fjernes fra 
området omkring huset 
 
Her skal kolonibørnene 
hjælpe til 
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Ugedag Køkken Soverum Spisesal + 
opholdsrum 

Toiletter+baderum+ 
gangarealer 

Udvendigt 

Lørdag 
½ dag 

Afsluttende vask 
Begynd med 
sengetøjet 
HUSK det skal 
tørres og lægges 
på plads i 
depotet. 

 

- Alt service vaskes op 
og stilles på plads. 
- Komfur, fliser,  ovne, 
emhætte og tilbehør 
(gryder pander, 
bradepander mm) 
rengøres og stilles på 
plads. 
- Køleskabe, fryser 
rengøres. 
- Opvaskemaskine - filter 
og bundprop rengøres. 
- Køkkenvaske, 
bordplader og hylder 
rengøres. 
- Gulvet fejes og vaskes. 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 
- Alle hylder og karme 
aftørres for mærker og 
fedtede fingre. 
- Snavs, streger på 
vægge, dørkarme og 
paneler aftørres. 
- vask viskestykker, 
karklude sammen ved 
95 gr. (kogevask) 
håndklæder ved 95 gr. 
(kogevask) 
Gulvmopper vaskes for 
sig selv  hver anden dag 
ved 95 gr. (kogevask) 
Tissetøj vaskes straks 
 

- sengelinned fra 
personalet vaskes, 
tørres og lægges på 
plads i depotet. 
 
- Madrasser rystes og 
stræklagner skal være 
rene og rettet til. 
- Ophæng og 
klæbe/tapetrester 
fjernes fra vægge og 
lofter. 
- Alle hylder og karme 
aftørres for mærker og 
fedtede fingre. 
- Snavs, streger på 
vægge, dørkarme og 
paneler aftørres.
  
- Gulvet  fejes/støvsuges 
og vaskes (også under 
sengene). 
- Der sættes nye poser i 
skraldespandene
  
 

- Borde og stole aftørres og 
stole sættes op. 
- Ophæng og klæbe-
/taperester fjernes fra 
vægge og lofter.
  
- Snavs og streger på 
karme, vægge og paneler 
aftørres. 
- Bordtennis og fodboldspil 
aftørres. 
- Sofagruppe støvsuges 
(også under hynder). 
- Gulvet  fejes /støvsuges 
og vaskes 

- Håndvaske, armaturer og 
fliser afvaskes. 
- Toiletkummer afvaskes. 
- Spejle pudses. 
- Snavs og streger på 
vægge, karme og paneler 
aftørres. 
- Gulvet  fejes/ støvsuges 
og vaskes også bag ved 
toilettet. 
- Der sættes nye poser i 
spandene/Madameposer i 
holder 
- Der sættes toiletpapir 
frem 
- Håndklæder skiftes  
- sæbe stilles frem på alle 
vaske 

- Der sættes nye poser i 
skraldespandene 
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Gode råd 

 

 Fredag efter børnenes afrejse kan man påbegynde slutrengøringen og spare tid. 

 

 VIGTIGT begynd med vask af sengetøj sidste dag så hurtigt som muligt, da det tager 

lang tid at vaske og tørre tøj. 

 

 Er det regnvejr under opholdet, må der påregnes daglig gulvvask af alle 

fællesarealer, spisesal, gangarealer, aktivitetsrum mm.  

 

 Hvis man følger denne rengøringsvejledning, burde slutrengøringen på kolonien 

være overkommelig  


