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Formål
At oplære eleverne i korrekte rutiner og arbejdsmetoder, i forbindelse med renholdelse af sovesteder,
spisesteder og toilet/bad.
Indhold
Rengøringsarbejdet på Tjele Efterskole er delt i tre områder
Område 1) Rengøring af klasseværelser, hal og fællesarealer i hovedbygningen.
Område 2) Elevernes eget værelse.
Område 3) Fællesarealer i og omkring husene og disses toiletter og baderum.
Ad 1) Klassens lærer sørger for at klasseværelset er ryddeligt efter hver lektion. Dette gælder også andre lokaler
der er blevet brugt til undervisning (Musik, kunsthåndværk, animation, hal osv.) Vagtlærerne sørger for at
fællesarealerne holdes ryddelige. Dorthe (rengøringsassistent) har ansvaret for den generelle rengøring som vask
og støvsugning, og arbejdet med elevholdet.
Ad 2) Eleverne holder deres eget værelse ryddeligt. Kontaktlærere, vagtlærere, eller andet personale påtaler
urimeligt rod eller svineri på værelset. Eleven rengør værelser og fællesarealer efter den fælles aftale på
husmøderne. Eleverne kan ikke tage hjem, uden at værelset er rengjort.
Ad 3) Huslærerne instruerer eleverne i rengøring af husenes fællsearealer, som eleverne rengør på skift.
Huslærerne sætter rengøringen af fællesarealerne i husene i system.
Alle ansatte kan påtale manglende rengøring og ryddelighed.
Alment perspektiv
Mange teenagere er ikke oplært hjemmefra i korrekte og effektive arbejdsmetoder til at renholde deres
personlige områder og toilet/bad. Da mange af vore elever senere flytter i egne boliger/kollegier, er det vigtigt at
de har viden og erfaring i at holde områder, der ellers let kan være kilde til sygdomme. På Tjele Efterskole
gennemgår de et lille kursus i skoleårets start. Arbejdet er tilrettelagt, så de kan deltage i andre aktiviter og holde
sig ajour med den øvrige undervisning.
Slutmål
At eleverne kan renholde sovesteder, spisesteder og toilet/bad på korrekt vis.
Undervisningsmaterialer og hjælpemidler
Almindeligt forekommende rengøringsmidler og remedier fra husholdningen
Arbejdsform og metode
Huslæreren arbejder sammen med eleverne om opgaverne. Eleverne kan arbejde selvstændigt i mindre grupper,
men overlades ikke til sig selv.
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