
Kassebølle friskole 
Skole 

Kassebølle friskole 

Skolelørdag 29. september 

Information om Skolelørdag på Kassebølle friskole. Traditionen tro er dette en dag, hvor hele familien er med og får et indblik i 
hverdagen og undervisningen på Kassebølle. Vi forældre skal hygge os med hinanden og i fællesskab løfte friskolen praktisk og 
socialt. Børnene får en oplevelse af, at alle de voksne deltager sammen i deres hverdag og skoleliv.  
Vi gør opmærksom på, at dagen er en obligatorisk skoledag. 

 Dagen er opdelt på følgende måde. I 1 modul er forældre til børn i 1. – 4. kl. med i undervisningen, i 2. modul er det forældre til børn i 
5. – 9. kl. der deltager i undervisningen. Når forældrene ikke er med i undervisning, er man praktisk. Der vil på dagen være en oversigt 
over de praktiske opgaver, man skal deltage i. Alle forældre melder sig på 3 forskellige praktiske opgaver, oversigt følger på næste 
side. Deadline for tilbagemelding på, hvilke opgaver med vil melde sig til er onsdag den. 26. september på mail, hvis man ikke har 
aftalt noget med Bitten inden.  
                                                                                                                                                                                     missguldbjerg@hotmail.com 
HUSK! 
Du skal som forældre selv medbringe arbejdsredskaber og værktøj, fx pensler, hvis du vil male, hakkejern til at lue, trailer, hvis du vil hjælpe med 

fliser fx m.m.  
 

 

MAD 
Medbring selv madpakke eller benyt madbod. Menu følger.  
Skolen giver kaffe/te, frugt og kage. 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Arbejdsopgaver generelt på hele skolen 
• Rens og eftersyn af varmepumper (indvender og udvendig) 
• Ved alle indgange skal der vaskes og shines op, fjernes æbler og blade 
• Vinduer renses indvending i rammen for spindelvæv, insekter + pudse 

vinduer. 
• Tagrender skal renses og tætnes 
• Tage skal renses 
• Skotrender skal renses, ellers løber der vand ind på lofter. 
• Der skal pudses vinduer ude og inde 
• Hække skal klippes 
• Lue for ukrudt på hele matriklen, særlig brændenælder 
• Vinduer og døre skal ses efter med gummilister og beslag skal smøres 
• Male døre og vinduer 
• De nye vinduer skal laves færdige, og nye vindue ud mod Kassebøllevej skal 

laves færdige 
• Feje bygninger for spindelvæv og blade 
• Fjerne fuglereder og vaske ned efter dem 
• Udluftning skal have nye filter 

 
Arbejdsopgaver inde 

• Kontoret: sætter lamper og tavler op. 
 
Grupperum på 1. sal i hovedbygningen 

• Male rummet, sætte en hylde op og gør det hyggeligt.  
 

Toilettet på 1. sal 
• Badekar skal fjernes. 

Fritteren 
• Male garderober og toiletter 
• Gennemgang af stikkontakter i hele bygningen 
• Vandhane på pigetoilettet drypper 
• Sætte gipsplade op i legerum. Mål 200*160 
• Gennemgang af vinduer (rengøring, lister, beslag) 
• Gennemsyn og rens af varmepumper 
• Ny garderobe gøres færdig (døren skal flyttes) 
• Forlængerledning monteres på kreabord 
• Flytte træpyramider ned ved legepladsen 
• Loftplader skiftes i garderobe 
• Radiator i legerum virker ikke 

Ordne udearealer (ukrudt, højt græs mm) 
 
 

Dagens program 
Kl. 08.00 – 08.20 Morgensang 
Kl. 08.20 – 09.40 1. Modul (forældre fra 0. – 4. kl 
er med) 
Kl. 09.40 – 10.00 Formiddagspause holdes ved    
                            bord/bænke eller i 
morgensangssalen.  
Kl. 10.00 – 11.30 2. modul (forældre fra 5. – 9. kl 
er med) 
Kl. 11.30 – 12.00 Middagspause (Mad kan købes) 
Kl. 12.00 – 14.30 Praktisk arbejde både børn og 
voksne 
Kl. 14.30 – 15.00 Oprydning og kaffe/kage 
 
Arbejdsopgaver. 
Forplejning 

• Kaffe/køkkenhold – Der skal brygges kaffe og te til 
formiddagspausen og eftermiddagspausen. Til 
eftermiddagspausen skal der desuden stilles kage, frugt og 
saftevand frem og ryddes af bagefter.  

Vinkelhuset 
• Der er råd i flere beklædningsplader, de skal tages af. 
• Beklædningspladerne skal males først og så sættes op 
• Stikkontakter i vinkelhuset. 

Hovedhuset 
• Kalkes 
• Vindfanget skal kalkes på indersiden.  
• Der skal lægges gulv i vindfang. 

Legepladsen 
 Ukrudt 
 Male borde/bænke sæt. 
IT – situationen. 

• Vi har brug for hjælp til at tjekke et par projektorer ud og 
smartboards. 


