
 

 

Vejledning til afholdelse af fredagscafé 
 

 

1. Fredagscafeens åbningstid er kl. 13.45-16.15. Der er herefter ½ time til oprydning, dvs. 

alle skal være klar til at forlade huset kl. 16.45. 

 

2. Der må naturligvis gerne reklameres for fredagscafeerne, men reklamerne bør kun 

indeholde referencer til de kulturelle eller sociale indslag, som eftermiddagen byder på. 

 

3. Klassen skal tage kontakt til pedellerne og aftale de nærmere praktiske omstændigheder. 

 

4. Klassen må gerne tage kontakt til en lærer (f.eks. den lærer, der tager på studietur med 

klassen), som kan/vil deltage i cafeen og i øvrigt være behjælpelig i forbindelse med opsyn 

og oprydning. 

 

5. I baren kan der – ud over klassens gastronomiske tiltag – sælges øl, sodavand, kaffe og te. 

Øl sælges stykvis. 

Det er ikke tilladt at arrangere eller afvikle drikkekonkurrencer o. lign. 

Det påhviler arrangørerne at drage omsorg for, at alt foregår på en ordentlig måde og 

uden umådeholden beruselse. 

 

6. Personer, der ikke går på skolen, må ikke inviteres til eller deltage i cafeerne (gælder 

naturligvis ikke eventuelt optrædende bands eller lignende). 

 

7. Ved evt. spørgsmål kan I altid kontakte skoleudvalget. 

 

 

 

TC OG PL/Skoleudvalget 

 

  



 

 

Oprydning efter fredagscafé i kantinen/caféen på BG 
 

 

Kantinen 

 Bordene skal ryddes, udsmykning fjernes, bordene tørres af med våd klud. 

 4 stole omkring de runde borde, 4 stole ved de firkantede borde. 

 En evt. scene fjernes. 

 Gulvet støvsuges. 

 Affaldskurvene tømmes. 

 Nye skraldeposer i affaldskurvene. 

 Alt affald i sorte sække. 

 

Toiletterne 

 Papir, flasker, krus o. lign. skal fjernes. 

 Gulvet vaskes efter behov. 

 Nye skraldeposer i affaldskurvene. 

 

Cafeen og gangen 

 Alle borde i cafeen ryddes, og derefter sættes stolene op, affaldskurvene tømmes, nye 

skraldeposer i affaldskurvene. 

 Bordene tørres af med våd klud, gulvet støvsuges. 

 Tøjstativerne skubbes på plads (områderne mellem øerne). 

 Støvsugere og rengøringsartikler stilles i elevatoren. 

 Til sidst samles flasker og skrald og placeres ved bagindgangen. 

 ALT affald skal i sorte affaldssække. 

 

 


