
 

 

Skolebestyrelsen 
 

Friskolen Østerlund 
Karholmvej 4 • 6430 Nordborg • Tlf. 7445 4999 

kontakt@friskolen-oesterlund.dk • www.friskolen-oesterlund.dk 

Kære Forældre 

 
Bestyrelsen har i år besluttet, at alle forældre på Friskolen Østerlund skal have en tidlig 

julegave! 

 
Som det måske er kommet jer for øre, går Inge pr. 01.12.16 på efterløn. Vi har derfor 

skullet beslutte, om der skal ansættes en ny rengøringsassistent eller vi skal gå andre 
veje. Vi har valgt det sidste! 

Derfor vil I pr. 01.12.16 møde ServiSyd på skolen. De vil varetage den daglige 
rengøring – i et sådant omfang at vi, forsøgsvis, sætter lørdagsrengøringen på Standby. 

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at det er en prøveordning at ansætte et 
rengøringsfirma i stedet for en rengøringsassistent. Vi vil sammen med skolens ledelse 

løbende evaluere på beslutningen og sikre os at rengøringsstandarten fremadrettet 
holder samme niveau som hidtil. 

 
Beslutningen om at stille lørdagsrengøringen i bero vil være gældende så længe at 

rengøringsfirmaet lever op til vores forventninger om at kunne holde hele skolen ren. 
Indfries denne forventning ikke vil lørdagsrengøringen igen effektueres. I vil i så fald 

blive informeret herom. Dette er først gældende fra d. 1. dec. Dvs. at de af jer der skal 

gøre rent d. 26. november, skal stadig komme. 
 

Beslutningen om at stille lørdagsrengøringen i bero vil ikke betyde en merbetaling af 
skolepenge, derimod har bestyrelsen besluttet, at I vil blive indkaldt til en ekstra 

arbejdsdag pr familie om året. Her vil indgå hovedrengøring af diverse lokaler – mere 
info om dette i det nye år. En forudsætning for at dette bliver en succes er, at I alle 

bakker op om de ekstra dage og de nye opgaver, der skal løses i stedet for 
lørdagsrengøringen. Skulle det, mod forventning, ske at der er udeblivelser fra disse 

dage pålægges I en udeblivelsesafgift på 200 kroner.  
 

Vi håber meget at I, ligesom vi, vil være positive i forhold til ændringerne. 
 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul. 
 

Mvh. Bestyrelsen 

 
Friskolen Østerlund 

        
 

 

 


