Lejeaftale musiklokale og køkken
Landsgrav Friskole
Efter aftale lejes skolens musiklokale og skolekøkken ud til skolens forældre til afholdelse af
konfirmation samt forældres egne mærkedage.
Pris for leje: 1500 kroner
Skolen har selvfølgelig fortrinsret til brug af lokalerne. Derfor kan man ikke – ud over til
konfirmationer – reservere skolen længere tid frem end seks måneder i det indeværende skoleår, da
det så ville kunne stå i vejen for skolens egne arrangementer.
Bemærk: Lokaler kan ikke lejes i skolens sommer- og juleferie.
Skolen har service til ca. 60 personer, borde, stole samt rengøringsgrej, som må anvendes i forbindelse
med lejen.
Af hensyn til undervisningen og personalet på skolen bedes I respektere følgende retningslinjer:
- Ved optrædener til festen må man gerne anvende skolens flygel, som dog ikke må flyttes. Efter brug
skal flygelet have overdækket på igen.
- Skolens øvrige musikinstrumenter må ikke anvendes eller flyttes rundt. Dette gælder også for
trommesættet.
- Der henstilles også til, at man ikke anvender skolens øvrige lokaler, dvs. hallen, sfo, klasselokaler,
lærerværelse, faglokaler mv. Gangareal og toiletter er selvfølgelig med i lejen.
- Køkken, service, gangareal, toiletter og musiklokale afleveres opryddede og rengjorte.
Ved manglende overholdelse af disse retningslinjer opkræver skolen ekstrabetaling på 1000
kroner.
Lejekontrakt, nøgle og gæstekode til alarm udleveres af skolens sekretær Dorte, som også gerne
fremviser lokaler mv. Lejebeløbet kan betales kontant eller sættes ind på skolens konto i Sparekassen
Kronjylland: Reg.nr. 6685 Kontonummer 0012652712.
Aftalen er først på plads, når skole og lejer har udfyldt og underskrevet nedenstående kontrakt og
skolen har modtaget betaling for leje af lokale.
Aftale om leje – for at få et godt arrangement 
Elevens navn og klasse:
Forældre, som lejer:
Anledning:
Dato og tidspunkt for leje:
Nøgle nr. udleveret:
Nøgle returneret:
Betaling modtaget:
Dato og underskrift (skolen):
Dato og underskrift (forældre):

Ved problemer med strømsvigt, varme, alarm o. lign. kontaktes skolens pedel 30 33 75 83.

