Lejeaftale, SFO + HALLEN
Landsgrav Friskole
Til børnefødselsdage i 0. - 4. klasse kan SFO-lokalet og HALLEN lejes for 400 kr. Bemærk at klasseværelserne,
herunder 0. klasse, ikke hører med til SFO-lokalet.
På hverdage er udlejning først mulig efter kl. 18.
Skolen har selvfølgelig fortrinsret, dvs. vi må tage hensyn til arrangementer, som holdes direkte af skolen. Derfor
kan man ikke reservere SFO og hal længere tid frem end seks måneder i indeværende skoleår, da det så ville
kunne stå i vejen for skolens egne arrangementer. SFO og hal lejes ikke ud i jule- og sommerferien.
Af hensyn til personalet og skole-/sfo-aktiviteterne bedes I respektere følgende retningslinjer:

Man kan benytte det service, som SFO’en råder over – dog ikke engangsservice samt karklude og
viskestykker. Tjek venligst med SFO, så I ved, hvad I selv skal medbringe.

Borde og stole fra 0. klasse må gerne benyttes, MEN vi henstiller til, at borde og stole stilles præcis på
samme måde bagefter. Tag fx et billede, så I kan huske, hvordan de stod 

Inventar fra skolekøkken og udlejningsskabe må ikke benyttes.

SFO’ens inventar som legetøj, spil, spillekonsoller, bolde, papir og tusser må ikke benyttes.

Redskabsrummet og idrætsredskaber i hallen må ikke benyttes.
Rengøring og oprydning:
Vi skal bede om, at I sørger for at aflevere service, SFO, HALLEN, toiletter og garderobe rene og i orden, så
børn og personale kan tage lokalerne i brug dagen efter. Det samme gælder udearealer, hvis man har benyttet
disse. I modsat fald koster det 1.000 kr.
Inden udlejning bedes I henvende jer til SFO-personalet for anvisning i brug af lokale og besked om, hvor
rengøringsgrej forefindes.
Reservation, betaling og nøgler:
Reservation, betaling og nøgleudlevering foretages ved henvendelse hos Dorte. Aftalen er først på plads, når skole
og lejer har udfyldt og underskrevet nedenstående kontrakt. Betalingen skal falde senest en uge før
arrangementet. Beløbet kan betales kontant eller ved overførsel til skolens konto: 0570 1041479
Aftale om leje – for at få et godt arrangement 
Elevens navn og klasse
Forældre, som lejer:
Dato og tidspunkt for leje:
Anledning:
Vi afhenter nøgle (senest to dage før):
Nøgle returneret:
Betaling modtaget;
Dato og underskrift (skolen)
Dato og underskrift (forældre)

NB: Ved problemer med strømsvigt, varme, alarm o. lign. kontaktes skolens pedel.

