
 
 

Rutiner för städning vid hyra av lokal på Gadden 

När man hyr lokaler av Gadden för aktiviteter utanför skoltid förväntar sig styrelsen och 

skolan att dessa lokaler återställs i gott skick innan man lämnar lokalen.  

Tänk på att skolan är barnens arbetsplats och det därför är viktigt att skapa en trivsam miljö 

för barnen.  

Läs anvisningarna innan du påbörjar städningen och städa aktuella utrymmen så noga som 

möjligt. 

 

Material:  

Allt material som behövs för detta ändamål finns på särskilt märkta städvagnar. Det finns två 

städvagnar i stora skolbyggnaden, en placerad i korridoren närmast tvåans/treans klassrum 

och den andra i städförrådet vid femmans klassrum. Den lilla skolbyggnaden 

(förskoleklassen, ettans och biets lokaler) har en egen städvagn som finns på plats. Varje 

fredag fylls dessa vagnar på med nytt material inför helgstädningen av Samhalls personal 

med undantag för vid sjukdom/frånvaro.  

Om rena moppar eller annat material fattas eller tar slut finns det alltid extra material i 

städförråden. En sprayflaska med färdigblandad ”Sprint rengöringsmedel” finns på alla 

vagnar som ska användas för att torka av ytorna. Detta rengöringsmedel ska alltid användas 

utspätt. Om rengöringsmedlet tar slut finns det koncentrerat Sprint i städförråden. Späd då 

10 droppar medel till en flaska vatten. Observera att till toalettstolarna används ett särskilt 

medel. Detta medel finns i en sprayflaska med rött handtag. För fönster och speglar finns 

”Sprint glasputs”. Använda moppar läggs i en hink märkt med ”Tvättas”. 

Kom ihåg!  
Rosa trasor används till toaletter. 
Blå trasor används till fönster och speglar. 
Gröna trasor används till allt annat.  
 

Generella städrutiner: 

 Töm papperskorgarna. Soporna ska ut till containern som står vid pannhuset. 

Containern är olåst men något trög att få upp.  

 Torka av alla ytor som är fria från ”saker”. 

 Dammsug eventuella mattor. 

 Torrmoppa och därefter fuktmoppa golven genom att spraya en ren mopp med 

vatten och därefter spraya med utspätt ”Sprint rengöringsmedel”.  



 
 

 

Städrutin för toaletter: 

 Töm papperskorgarna.  

 Rosa trasa ska användas för att först torka av handfat och sedan toaletten. På detta 

sätt räcker en trasa till varje toalett. Släng trasan i tvättspannen efter varje 

toalettrengöring.  

 Torka av spegel med en blåfärgad trasa. 

 Moppa toalettgolvet med en golvmopp som är mindre och har en röd rand på 

baksidan. Dessa moppar ska endast användas på toaletterna och därefter slängas i 

tvättspannen för bästa toalettstädning.  

 

Det finns inga handskar för städningen, önskar du använda handskar får dessa tas med 

hemifrån. Är olyckan framme finns det ögonskölj i varje städförråd och på varje vagn.  

 

 

 

Hälsningar  

Gaddenskolans styrelse 


