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Velkommen til AKG! 
 
Vi håper dere får god nytte av våre lokaler. I dette heftet har vi oppsummert 
informasjon til leietakere i forbindelse med utleie til selskap eller lignende 
arrangementer. Du finner også informasjon på vår nettside, akgalta.no/utleie. 
 
I slutten av heftet finner du også en sjekkliste som du returnerer sammen med 
nøkkelbrikke etter utleie. 
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Nøkkelbrikke / avtale om leie 
Nøkkelbrikken hentes innen kl. 14 mandag-fredag. Avtale om utleie skal fylles ut 
og signeres.  
 
Låste dører åpnes med nøkkelbrikken som holdes mot låsen/leseren. Døren låses 
permanent opp ved at nøkkelbrikken holdes mot leseren i noen sekunder. 
 
Nøkkelbrikken legges i postkassen ved rektors kontor i adm.fløya etter bruk 
sammen med “sjekkliste etter utleie”. 

Brannvern 
Det er oppslag med branninstruks på alle rom. Det er brannslange i foajeen og i 
guttegarderoben. Det er brannslukker på kjøkkenet. 

Førstehjelpsutstyr 
Det finnes førstehjelpsutstyr på kjøkkenet, i foajeen ved brannslangen og i 
stol/bord-lageret ved gymsalen. 

Disponering av lokalene 
Skolen leies kun ut utenfor skoletid og utleie skal aldri komme i konflikt med 
skolens ordinære drift. Skolen leies normalt ikke ut i ferieperioder. 
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Ved barnebursdager på skolekjøkkenet skal all servering skje på kjøkkenet. 
Klasserommet i foajeen skal kun brukes til gjennomgang og ikke til opphold. Pass 
på at barn ikke roter i skolebøker og ikke fjerner navnelapper etc. Av og til har 
skolen bordtennisbord i foajeen. Dette er tillatt å bruke ved utleie og må i så tilfelle 
slåes sammen etter bruk. Sørg også for at køller og baller blir lagt i kurven 
etterpå. Ved barnebursdager på hverdager kan lokalene disponeres 
mandag-torsdag fra 15.30-21.30 og fredager fra 14.00-21.30.  
 
Ved leiealternativet “større selskap” disponerer dere gymsal, foajeen, tilstøtende 
klasserom (126) og kjøkkenet. Selskapslokalet er da inntil ca 370 m2 + kjøkken 
hvis alle tre foldeveggene åpnes opp. Slike selskap er som oftest i helger og da 
kan man normalt disponere lokalene fra fredag kl. 15.00 til søndag kl. 20.00 
 
Ved leiealternativet “mindre selskap” disponerer dere gymsal og kjøkken. 
Klasserommet i foajeen brukes kun for gjennomgang og ingen foldevegger skal 
åpnes opp. Ved mindre selskap kan man normalt disponere lokalene fra kl. 18.00 
dagen før selskapet frem til midnatt dagen det er selskap. Hvis selskapet er på 
søndag kan man disponere lokalet til kl. 20.00. 
 
Dersom det er behov for å disponere lokalene til andre tidspunkter må det avtales 
i forkant. 

Avfall 
Søppelposer finnes i skuff ved siden av kjølerommet. Søppel kastes i dunker på 
utsiden (ved brakka). Sørg for å sortere riktig. En dunk er kun for papp. 

Utstyr på kjøkkenet 
Informasjon om bruk av oppvaskmaskinen finnes på veggen ved siden av 
oppvaskmaskinen. Kaffemaskinen er på fyrrommet dersom den ikke er lagt frem. 
Blir det brukt utstyr fra skolekjøkkenet, må det legges tilbake på sin rette plass. 
Det er en oversikt limt på skuffene. 
 
Husk å tøm kjølerommet - glemte varer blir ikke tatt vare på. 

Utstyr i gymsalen 
Utstyr som er i utstyrsrommet kan brukes til aktiviteter. Alt må settes på plass 
etter bruk. 
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Flytting av inventar 
Pulter og annet utstyr som flyttes skal settes på riktig plass etter utleie. Ta gjerne 
bilde i forkant.  
 
Ved selskap i foajeen legges pultene inn i tilstøtende klasserom eller det første 
grupperommet nærmest hovedinngangen. 
 
Bokkasser og avisstativ kan flyttes inn i gangen i administrasjonsfløya. 

Rydding og vask 
Kummer, benker, oppvaskmaskin og kjølerom skal vaskes. Lysestaker som er 
brukt skal vaskes. Kjøkkenkluter legges i vaskemaskinen på skolekjøkkenet. 
 
Alle rom skal ryddes og tørrmoppes. Husk også toalettene. 
 
Skolen besørger vask av gulv, unntatt til barnebursdag. Da skal alt som er brukt 
vaskes, grunnet lav leiepris. 
 
Med nøkkelbrikken er det adgang til bøttekottet som er rett innenfor døra til adm. 
fløya. 
 
Dersom det er noe du/dere mener ikke er i orden før dere tar lokalet i bruk 
bes dere å ta kontakt snarest med skolens kontaktperson og angi dette på 
sjekklisten som returneres etter utleie (siste blad i dette heftet). 
 
Bruk av skolens lokaler ved utleie skal ikke være i konflikt med skolens 
verdigrunnlag. Skolens lokaler skal derfor ikke leies ut/brukes på søn- og 
helligdager med mindre dette er til kristelige formål. Det er ikke tillatt å bruke 
alkohol eller andre rusmidler i skolens lokaler og utearealer. Dans er ikke tillatt i 
skolens lokaler. Røyking er ikke tillatt på skolens område jf. tobaksskadeloven. 
Dette gjelder også ved utleie. 
 
Ved all utleie gjelder “Instruks for utleie og bruk av lokaler ved Alta Kristne 
Grunnskole”.  
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Kontaktpersoner: 
 
 
Forespørsel/avtale om leie, 
praktiske spørsmål ved utleie: Arne Kristian Arnesen, tlf. 918 84 242 
 
 
Henting av nøkkelbrikke og  
signering av leieavtale: Trude Thomassen, tlf. 918 88 599 
 
 
Skolens e-post: post@akgalta.no 
Infoside: akgalta.no/utleie 
Vipps-nr: 542464 
Kontonummer: 1644.17.05429 
Rektor: Håkan Funck, tlf. 967 06 192 
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Sjekkliste etter utleie - større selskap / mindre selskap 
 
Navn ansvarlig leietaker: ___________________________________ 
 
Dato: __________________ 
 
 

 Ja Ikke 
brukt 

Tørrmoppet gymsalen    

Ryddet utstyr i utstyrsrommet (ved gymsalen) på plass   

Tørrmoppet foajeen, klasserom 126 (hvis brukt)  og 
kjøkkenet 

  

Tømt og vasket oppvaskmaskin   

Vasket stekeovnene   

Tømt kjølerom   

Lagt tilbake kopper, bestikk, kjøkkenredskap i merkede 
skuffer/hyller 

  

Lagt kjøkkenklutene i vaskemaskin   

Vasket bord og oppvaskbenker   

Tømt søppel på kjøkkenet   

Tømt søppel fra toaletter   

Rengjort og vasket lysestakene (hvis brukt)   

Lagt tilbake inventar på plass   

Lukket igjen foldevegger   
 
Var det noe som ikke var i orden før dere tok lokalene i bruk? I så fall hva?: 
 
 
 
 
 
 
Sjekklisten leveres inn sammen med nøkkelbrikken etter utleie i postkassen ved rektors kontor.  
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Sjekkliste etter utleie - barnebursdag 
 
Navn ansvarlig leietaker: ___________________________________ 
 
Dato: __________________ 
 
 

 Ja Ikke 
brukt 

Moppet gymsalen   

Ryddet utstyr i utstyrsrommet (ved gymsalen) på plass   

Vasket foajeen og kjøkkenet   

Tømt og vasket oppvaskmaskin   

Vasket stekeovnene   

Tømt kjølerom   

Lagt tilbake kopper, bestikk, kjøkkenredskap i merkede 
skuffer/hyller 

  

Vasket kjøkkenklutene og hengt dem til tørk   

Vasket bord og oppvaskbenker   

Tømt søppel på kjøkkenet   

Tømt søppel fra toaletter   

Rengjort og vasket lysestakene (hvis brukt)   
 
Var det noe som ikke var i orden før dere tok lokalene i bruk? I så fall hva?: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjekklisten leveres inn sammen med nøkkelbrikken etter utleie i postkassen ved rektors kontor. 
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