Grundoplysninger

.

Skole: Næshøjskolen
Kontaktperson: Niels Mortensen
Tlf.:29203852
Træffes bedst i tidsrummet: 07.00-14.00
Vedlagt tegning over skolen / planoversigt? (Medsend gerne, hvis der findes en aktuel oversigt over lokaler
brandmyndighederne har godkendt)

Nej tegninger af godkendte lokaler må ligge ved Sport og Fritid eller BogU container

Maksimalt samlet antal overnattende pr. nat.

128 persn. i g-fløj under 35 persn.i sfo klublokaler. I alt 163 persn.

Antal godkendte lokaler til overnatning (OBS: angiv venligst, hvis der indgår særligt store lokaler, som idrætshaller, sale
eller lignende - herunder hvor mange pladser de udgør af det samlede antal)
8 lokaler i g-fløj under( 16 personer i hvert lokale) samt 2 lokaler a-fløj 1 sal.( 20 personer i lokale 2 og 15 personer i lokale 1)
Betegnelse på lokalerne samt oplysning om hvor mange der må sove i hvert lokale:

g-under lokale 19 - 26, a-fløj sfo klublokaler

Hvornår gøres der som udgangspunkt rent i weekenden? (I hvilken stand overtages lokalerne - typisk fredag
eftermiddag/aften)

Der rengøres ikke weekend

Kan det oplyses hvad tilkøb af en ekstra rengøring af de tilgængelige lokaler typisk vil koste de overnattende
foreninger?

Standard timetakst for rengøringsfirma(Kongsvang)

Antal toiletter til rådighed:

g-under 8 stk. Sfo klub 1 stk i lokaler/ 5 stk ved gymnastiksal

Hvor kan der bades i forbindelse med overnatningen?

Der kan bades ved gymnastiksal samt i idrætsafsnit

Kan skolens skolekøkken anvendes i forbindelse med overnatningen?

ja

Findes der en kantine, hvor deltagerne kan spise? Hvor mange pladser er der i givet fald?

ja ca 40 siddepladser

Har skolen et produktionskøkken, og kan der i givet fald gives/købes adgang til det? Og/eller kan der leveres
forplejning?

Nej tegninger af godkendte lokaler må ligge ved Sport og Fritid eller BogU container

Hvornår og hvordan overdrages skolen til de overnattende foreninger?

typisk fredag eftermiddag dog andre dage i ferieperioder.

Ønsker skolen at deltage i lokalernes aflevering efter overnatningsarrangementet? Beskriv gerne hvordan og hvornår
lokalerne "tilbageleveres".

nej, lokaler skal tilbageleveres med samme borde/stole opsætning som ved modtagelse, gulve fejet og skraldespande tømt.

Hvornår er skolens tekniske servicemedarbejdere – som udgangspunkt – tilgængelige?

tilgængelige i tidsrummet. Mandag til fredag 07.00 - 20.00. lør/søn kan de træffes på vagt tlf. og kan tilkaldes mod honorering i tidsrummet 07.00 - 18.30

Har skolen personale på arbejde i weekenden? Hvis ja, angiv gerne i hvilket tidsrum, der er personale til stede og i
hvilke tidsrum, der afregnes separat for tilsynstimer.

nej, men personale kan tilkaldes på vagttlf i tidsrummet 07.00 - 18.30 mod honorering

Hvad gør foreningen med affald i forbindelse med overnatningen?

affald lægges i container ved a-fløj eller idrætsafsnit.

