
NØGLEVAGT – OPGAVER  
Muldbjerg skole 2019 

 

23.00-06.00 05.45-10.30 10.15-15.00 14.45-19.15 19.00-23.15 
 

Læs og forstå instrukserne om 
brandtilsyn og underskriv li-

sten. 
 

RUNDE CA. 2 gange i TIMEN 
 

Se efter at alt er OK og sms til 
25104079 kl. 12-02-04-06 

Yderdøre holdes lukkede og ulå-
ste.. 

 
Toiletpapir suppleres op på alle 

toiletter. 
 

Affaldssække smides i contai-
ner bag plankeværk ved gym-
nastikhal.           (vest indgang) 

 
Gulvarealer i forbindelse med 

forplejningen fejes og vaskes ved 
behov 

 
Fra kl. 05.00 produceres 

Kaffe, de første 5-10 kander  
 

Morgenmad stilles frem fra kl. 
05.30 

 
Spiseborde sættes frem i aulaen 

 
Der hjælpes med aflåsning og 

oplukning af lokaler efter behov. 
 

 
Læs og forstå instrukserne om 

brandtilsyn og underskriv li-
sten. 

 
Morgenmaden afvikles, hjælp 
morgenholdet. Affaldssække 
smides i container bag planke-

værk ved gymnastikhal.        
(vest indgang) 

 

 
 

Salg af vand mm fra køleskab 
 

Borde i spiselokale ryddes af og 
rengøres, gulve fejes og vaskes 

efter behov. 
 

Udenoms arealer checkes for 
diverse affald, der bortskaffes. 

 
Der hjælpes med aflåsning og 
oplukning af lokaler efter be-

hov. 
 

 
Læs og forstå instrukserne om 

brandtilsyn og underskriv li-
sten. 

 
Der hjælpes med aflåsning og 

oplukning af lokaler efter behov. 
 

Salg af vand mm fra køleskab 
 

 
 
 

Affaldssække smides i contai-
ner bag plankeværk ved gym-

nastikhal.                             
(vest indgang) 

 
Gulvarealer i forbindelse med 
forplejningen fejes og vaskes 

ved behov 
 
 

 
Læs og forstå instrukserne om 

brandtilsyn og underskriv listen. 
 

Der hjælpes med aflåsning og 
oplukning af lokaler efter behov. 

 

 
 
 
 

Toiletpapir suppleres op på alle 
toiletter. 

 
Affaldssække smides i contai-
ner bag plankeværk ved gym-
nastikhal.           (vest indgang) 

. 
 

Salg af vand mm fra køleskab 
 

 
Læs og forstå instrukserne 
om brandtilsyn og under-

skriv listen. 
 
Der hjælpes med aflåsning og 
oplukning af lokaler efter be-

hov. 
 

 

 
 

Toiletpapir suppleres op på 
alle toiletter. 

 
Affaldssække smides i con-
tainer bag plankeværk ved 

gymnastikhal.                  
(vest indgang) 

 
Salg af vand mm fra køleskab 

 

Husk: At der altid skal være 1 vagt tilstede i informationsområdet!!! 
 


