
Retningslinjer for forældres lån af lokaler på Byskovskolen 
 

Afd. Asgård, afd. Benløse og Benløsegården 

 
Forældre og elever har mulighed for at låne lokaler på skolen, hvis følgende iagttages:  

 

1. Skolen ikke selv skal anvende skolens lokaler og områder. Arrangementet kan i særlige tilfælde 

blive flyttet til andre områder/lokaler end det bestilte, hvis skolen har brug for at disponere over 

det reserverede.  

2. Lokalerne skal bestilles senest en måned før af hensyn til vagtplanlægning.  

3. Forespørgsel om lån af lokale sker til klasselærer, som booker i Intra. Ved ansøgning skal der laves 

aftaler om: borde, stole, tidsrum m.m. Klasselærer sender besked herom til Serviceteam i Intra. 

Klasselærer skriver om arrangementet i Intra under Aktiviteter.  

Klassearrangementer, der er for alle elever i en klasse på skolen.  

4. Der skal altid være en ansvarlig (forælder eller klasseråd) til stede under/ved arrangementet.  

5. Vedr. Brandalarm. 

Alle lokaler er brandovervåget og alarmen udløses ved røg, støv og ild. Vær derfor opmærksom på 

at undgå mange stearinlys, os, røgmaskiner og lignende. En selvforskyldt udløst brandalarm vil blive 

videresendt til arrangøren, der modtager regningen fra Brandvæsnet. P.t. koster en fejludrykning 

6.612 kr. 

6. Der kan ikke låne service, kaffemaskine m.v. Det er låners ansvar, at lokalerne forlades ryddet og 

rengjort. Affald skal lægges i container på P-pladsen ved hallen. Vi henleder opmærksomheden på, 

at der affaldssortering. Der skal være fejet, ekstra stole og borde skal være stablet og klargjort til 

afhentning af serviceteam dagen efter. Inventar og hjælpemidler skal så vidt muligt sættes på 

plads.  

7. Det er låners ansvar, at det kun er det aftalte område og materialer der benyttes (det er ikke tilladt 

at færdes på gangarealer og i andre blokke og afdelinger).  

8. Lånes skolekøkkenet, skal man være indforstået med skærpet kontrol af rengøring. Lokalet skal 

efterlades rengjort i samme stand som det blev modtaget. Sker dette ikke, kan regning for ekstra 

rengøring sendes til låneren.  

9. Arrangementerne skal senest være afsluttet kl. 21.45 (inkl. oprydning!). Alle lånte lokaler aflåses og 

nøgle samt -brik afleveres jf. punkt 11. 

10. Indebærer et arrangement overnatning, skal tilladelse indhentes hos skolens ledelse og der skal 

ansøges digitalt via Midt- og Sydsjællands Brand & Redning senest 10 dage forinden. Kort over 

lokaler m.v. skal vedhæftes med nøjagtig angivelse af, hvor mange der sover i hvert lokale. Der 

ansøges via hjemmesiden www.msbr.dk  

11. Nøgle og –brik til afd. Asgård: udleveres på kontoret Smålodsvej 20 dagen før, senest fredag, hvis 

arrangement er i weekenden, og afleveres i Serviceleders postkasse ved hovedindgangen 

Nøgle og -brik til afd. Benløse: udleveres på kontoret Præstevej 19 dagen før, senest fredag, hvis 

arrangement er i weekenden, og afleveres i postkassen ved hovedindgangen. 

Nøgle og –brik til Benløsegården: udleveres af SFO-leder eller anden medarbejder på Gården dagen 

før, senest fredag, hvis arrangement er i weekenden, og afleveres mandag efter weekendlån.  



Særligt for Benløsegården: tlf. 57627480 

 
1. På Benløsegården kan sal, køkken og toilet ved salen eller køkken, opholdsrum og toiletter i 

stuehuset udlånes.  

Kontor, stald, betonhal, 1. sal i stuehuset samt kælder kan ikke lånes, og der er ingen adgang.  

2. Bålpladsen kan benyttes (medbring selv brænde).  

3. Mooncars udlånes kun ved særlig aftale. PC´er, wii og spil kan ikke lånes.  

4. Stole og borde står i staldbygningen, og kan lånes efter aftale.  

5. Service medbringes af låner.  

6. Det er strengt forbudt at gå ind til dyrene i folden og stalden.  

7. Låner står selv for oprydning samt rengøring af toiletter. Vi henleder opmærksomheden på, at der 

er affaldssortering.  

8. Koste og rengøringsartikler står under trappen i stuehuset.  

9. Der udlånes ikke lokaler til kommercielle formål.  

10. Der udlånes ikke lokaler til private arrangementer.  

11. Som låner er man dækket af egen forsikring vedr. skader.  

12. Som låner er man ansvarlig for, at alle aftaler overholdes.  

13. Nøgle og –brik til Benløsegården: Udleveres af SFO-leder eller anden medarbejder på Gården dagen 

før, senest fredag, hvis arrangement er i weekenden.  

 

Rygning er forbudt på hele skolens område.  
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LHS/GAS 


