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STÄDINSTRUKTION SKOLAN  
 
 

 

 

  

Entré, Korridor, Nedre kapprum, Trappor 
 

        

- Klädhyllor, skohyllor och övriga hyllor torkas av 

- Bord, bänkar och fönsterbrädor torkas av 

- Väggar, dörrar och dörrkarmar avfläckas 

- Handtag, lysknappar, lister och ledstång torkas av 

- Töm sopkorg, sätt i ny påse 

- Element dammas av (dammvippa) ev våttorkas 

- Entréglas putsas 

- Matta/-or dammsugs eller skakas 

- Golv dammsugs/torrmoppas och våtmoppas 

- Torka ovanpå och om möjligt i torkskåp 

Toaletter 

                       

- Tvättställ och toalettstolar rengörs uppifrån och 

ända ner till golvet 

- Putsa speglar 

- Rengör kakel vid tvättställ och ev golvbrunnar 

- Väggar, dörrar och dörrkarmar avfläckas 

- Handtag och lysknappar torkas av 

- Rör, element och golvlister torkas av 

- Töm sopkorg och byt påse så också sanitetspåse  

- Golv dammsugs/torrmoppas och våtmoppas 

- Fyll på förbrukningsmaterial (toapapper, tvål..) 

-  

Omklädningsrum & duschar 

               

- Bänkar, hyllor och fönsterbrädor torkas av 

- Duschväggar rengörs 

- Duschblandare, munstycke och tillhörande rör 

rengörs 

- Golvbrunn rengörs 

- Väggar, dörrar och dörrkarmar avfläckas 

- Handtag och lysknappar torkas av 

- Töm sopkorg, sätt i ny påse 

- Rör, element och golvlister torkas av 

- Golv torr- och våtmoppas 

 

                                              GLÖM INTE ATT SIGNERA CHECKLISTAN! 
 
 

                  TACK för att ni hjälper till att hålla vår skola ren och fin! ☺ 
☺ 
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STÄDINSTRUKTION SKOLAN  
 

Skolans personal ansvarar för att stolarna ställs upp, att det är bortplockat från golvet 

och att dörrar till klassrum, bibliotek, kopiatorrum samt övriga nödvändiga 

utrymmen är upplåsta. 

 
STÄD AV HYGIENUTRYMMEN:  

Här används blå och rosa trasa. Rosa till handfat, blå till toalettstol - ett set per toalett. Använd en 

hink/vatten med rengöringsmedel till handfat och en annan till toaletter 
 

När man städar hygienutrymmen kan man tänka på att städa uppifrån och ned, och från rent till smutsigt!  

Börja med speglar, fortsätt med handfat, inventarier, väggar och rör. 
 

Speglar torkas med våt gul trasa och eftertorkas med papper. 
 

Toalettstolen torkas med blå trasa. Börja uppe på vattentanken och avsluta nere vid golvet. Sitsen kan 

man ta lös och spola av. Se till att få rent i ”gångjärnet”. 
 

Avsluta med att våtmoppa golvet. 

 

STÄD AV GOLV 

Golven dammsugs/moppas och avfläckas, alt våtmoppa hela golvet beroende på säsong och behov. Det 

finns särskilda moppar för torr resp våtmoppning (se märkning). 

 

Torrmoppning: använd dyna under torrmopp. 

Tips – spruta gärna några gånger på torrmoppen med sprutflaskan som är märkt ”vatten” (finns på 

städvagnen) för att enklare fånga upp dammpartiklar på golv. 

 

Våtmoppning: spruta 1-2 ggr med sprutflaskan, som är märkt ”allrengöring” (finns på städvagnen) i 

hinken för att enklast dosera lämplig mängd rengöringsmedel. Överdosering ger i längden smutsiga golv 

och ökade kostnader. 

 

GOLVBRUNNAR 

Häll vatten i golvbrunnar (t.ex i pojk- och flicktoan) som ej används, för att förhindra obehaglig lukt. 

 

OM DU TYCKER DET SER RENT UT ...  

"Far" ändå över golvet, toan eller vad det nu kan vara. Då blir det lättare för alla som städar!  

 

NÄR DET SKA STÄDAS "EXTRA NOGA" ...  

t ex lister, hörn, kanter, hyllor, stolar mm som förmodligen inte tas varje vecka, som kräver lite mer 

"petande" o torkande för hand  

 

NÄR DU STÄDAT KLART! 

» Dammsug el. borsta av torrmoppar 

» Skölj ur våtmoppar, trasor o hinkar 

» Rengör vasken 

» Lägg alla använda moppar o trasor i hinkar 

vid tvättmaskinen i pannrummet 

» Byt sopsäck o släng den i soptunnan för sopor  


