
ARBEJDSAFTEN  tirsdag den 16.maj 2017. 
Kære Forældre. 
Hermed fordeling af arbejdsopgaver til tirsdag den 16.april. Formand for gruppen er skrevet med 
fed.  Vi vil gerne have en tilbagemelding på, hvor mange i jeres familie der spiser med. Der er 
ulvetime mad kl. 17.00 pølsehorn eller pizza snegl og smør selv rugbrød kl. 18.45 
Vel mødt til et par gode aftner                                                  Praktiske udvalg i børnehus og skole 
-------------------------------------------------------klip------------------------------------------------------------ 

                                                              Tirsdag den 16. maj                 
Maleopgaver  

- Legeplads Børnehus 
- Overdækket vuggestuen 
-  

Regitze, Christian Haaning, Heidi EP, Mie 
Maria ,Maria N, Morten Hyllested  

Rengøringsopgaver  
- Toilet lærerbolig  
- Grundig rengøring toiletter(BH) 
-  Legetøj mm.(BH)) 

Anne, Mette, Marianne, Karin SH 
Susan , Rita  
 

Div.Etablerings opgaver Børnehus ude 
- Køre strandsand ved legehus  
- Fjerne vandtank 
-      kører jord på til ”krible/krable projekt” 
-      Etablere trædesten 

Kristian Mortensen, Thomas V, Jesper , Steffen  
Kristian Larsen , Troels,  Michael I  

Div.Etablerings opgaver Børnehus inde 
- flytte garderober 
- opsætte hylde i garderoben 

Jakob  
 
Thomas  

Div. Etablerings opgaver Skole 
Gardiner 2.-4 kl. 
- opsætte plexi glas bag skoreoler 
- opsætte hylder i kostume kælder 
- nye brusere omklædning 
- trold-tex gym. Sal 
- stoppe tagrende ved lærebolig  
- samle skillerum 
- rep af fritterhus tag og gulv  

Henrik, Søren, Allan, Jimmy, Dan  
Lauritz, Henrik , Rasmus  
 

Oprydning kostumer kælder  Heidi H,   Astrid, Mathilde EP, Louise 
Opsætning af telt til musikfestival 
 

Stefan ,Alice  ,Ebbe, Ole  

El arbejde : 
- lamper Børnehus,- klokke , flytte netværk 
børnehus 
- ventilation skole,- lamper toilet skole 

Carsten  
Michael  

Havearbejde 
- luge – krible /krable projekt i BH 
- alger sokkel  
- Male sokkel 

Karin K, Jens Bruun , Monica,  
Malene NH , Heidi Pedersen ,Susanne S 
Peter Kibsgaard, Irina, Helene, Bente   
 

Trailer , Kører på genbrug  Michael Isacsen  
Lave aftensmad 
 

Tina T, Lotte  

Medbringe pølsehorn 30 stk.eller 30 stk 
pizzasnegle afleveres senest tirsdag.   
 

Janni og Claus , Mathilde og Jesper ,Tove og Poul,  
Klaus og Linda, Bente Bruun   

 
-------------------------------------------------------klip------------------------------------------------------------ 

Tilmelding til spisning. 
  
Navn____________________ Antal børn _____   Antal voksne ______  
 
Er I ved en fejl ikke kommet på,- mød gerne op alligevel,- vi skal nok finde en opgave til jer! 
 


