Orange Køkken - Regler
Generelle Regler
1. Vask pander, gryder, osv. lige efter brug
- Når man har gæster skal det brugte service samles sammen og lægges til side, så der
kan gøres rent i madlavningsområdet så det er klar til brug til den næste.
2. Rengør vasken
- Hvis der er madrester i vasken fjernes dette og vask derefter dine ting. Ellers bliver
vasken tilstoppet!
3. Rengør bordet hvor du spiser
- Brug en ren karklud.
4. Sæt kun tørre tallerkner, gryder og pander på hylderne og i skabene
- Når tørringsområdet er fyldt op og alt er tørt, sættes de tørre ting tilbage, hvor de hører
hjemme.
5. Brug kun håndklæder til at tørre dine hænder
- Ved alt andet bruges køkkenrulle.
6. Køkkenpenge
- Køkkenets leder indsamler 50 kroner fra hvert køkkenmedlem til køb af forsyninger til
køkkenet - sæbe, papirruller, svampe og karklude, salt, sukker, krydderier osv. Hvis du
bruger olie, er du nødt til at købe det selv. Normalt rækker de indsamlede penge til 2-3
måneder.

Ugentlige køkkenrepræsentanter
For at holde køkkenet rent og sørge for at alle deltager i processen, vælges der 4
køkkenmedlemmer, som har ansvaret for at opretholde et rent og rydeligt køkken.
Opgaverne for køkkenrepræsentanterne er som følgende:

Mandage



Tjek køkkenforsyninger
Mangler der noget, skal køkkenets leder have besked så han/hun kan købe det.



Tjek at håndklæder og ovnhåndtag er vasket (er de ikke det, kontakt da de forrige
køkkenrepræsentanter, det er deres pligt at gøre dette)

Tirsdage - Lørdage






Gå ud med affald.
Rengør vasken.
Vask bordene af.
Stil tallerknerne på hylderne
Sørg for, at køkkenet er rent til dagen efter før man går i seng.

Søndage





Vask ovnene (udvendig), køleskabet (udvendig), mikrobølgeovnen (indvendig og
udvendig) og rengør toasteren.
Vask håndklæder.
Rengør Tv-området.
Glem IKKE de normale køkkenforpligtelser.

Generel rengøring
En eller to gange om måneden arrangerer køkkenlederen en generel køkken rengøring
(afhængig af hans/hendes bedømmelse). Alle køkkenmedlemmer er forpligtet til at
deltage. Et gebyr udstedes til dem, der ikke møder op til rengøring. Gebyrets beløb
bestemmes af køkkenlederen og pengene vil blive brugt til at købe køkkenforsyninger.
Hvert køkkenmedlem vil få en opgave og skal udføre den inden udgangen af den
generelle rengøringsdag.
Generel Rengøringsliste
1. Køleskabe – indvendig og udvendig
2. Frysere
3. Tv-område
4. Skabe – fælles og eget
5. Reoler
6. Elektrisk udstyr
7. Borde
8. Stole
9. Vinduer
10. Gulve

