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Udlån af skolens lokaler 
 

På Mårslet Skole tillægger vi det stor værdi, at forældrene støtter op om klassernes trivsel, fx ved at 

afholde sociale arrangementer for klasserne eller årgangene. 

 

Til dette formål kan skolens lokaler lånes, fx hjemkundskab, Flash, gymnastiksal og klasselokaler. 

Skolen kan til enhver tid sige nej til udlån af lokaler, hvis andre brugere benytter lokalet, eller hvis 

det planlagte arrangement skønnes at belaste bygninger eller inventar eller vil være til gene for den 

daglige drift. 

 

Procedure og regler ved udlån: 

Der udpeges max. to ansvarlige forældre, som skriver under på, at de i forbindelse med 

arrangementet vil overholde følgende regelsæt: 

 

• Arrangementet er for alle elever i en klasse eller på en årgang 

• Der er voksne tilstede under hele arrangementet 

• Lokalet forlades i rengjort stand efter brug, og tingene er på deres rette plads 

• Der ryges ikke på skolens matrikel 

 

Særligt ved aftenarrangementer: 

• Der deltager ikke børn/unge fra andre klasser/skoler.  

• De unge må ikke drikke alkohol og må ikke være påvirkede af alkohol eller euforiserende 

stoffer, når de kommer 

• Ingen døre må blokeres af hensyn til sikkerhed ved brand 

• Der er dørvogtere, som sikrer sig, at reglerne overholdes 

• Arrangementer slutter senest kl. 24.00 fredag/lørdag og kl. 22.00 på øvrige hverdage 

• Lokalet skal være rengjort senest dagen efter kl. 12.00, hvis arrangementet afholdes en 

fredag eller en lørdag. På hverdage forlades lokalet rengjort senest kl. 22.00. Med til 

oprydningen hører også en udendørs rundering og oprydning af papir, kapsler, dåser mv. 

 

Praktisk omkring udlån: 

• lån af lokale aftales med skolen. Der sendes en skriftlig forespørgsel til skolens mailboks 

maa@mbu.aarhus.dk så tidligt som muligt, og senest én uge før 

• koste, klude og andet rengøringsmateriel stilles til rådighed af skolen 

• nøgle og kode til tyverialarm skal afhentes og afleveres på skolens kontor. Der kan 

opkræves et depositum på 200 kr. 

• hvis noget går i stykker, skal dette meddeles skolen ved aflevering af nøgler. Herefter tages 

der stilling til eventuel erstatning 

• forældre (max. to ansvarlige) skriver under på, at de har modtaget en nøglebrik/nøgler og er 

indforståede ovenstående retningslinie 
 

Denne retningslinie lægges på skolens hjemmeside og i MED-mappen i Google drev. 
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