
 

 

 

 

 

 

 

Praktisk information  
til dig som har lavet en aftale med Avnø Naturskole. 
 

Ankomst 
De fleste ankommer mellem kl. 8.00 og 10.00 Senere ankomst er 
mulig efter aftale. Hvis Naturskolen er optaget til kl. 12, anvises vi et 
lokale til bagage m.m. Fødevarer kan komme på køl efter aftale. 

I har typisk adgang til naturskolen fra kl. 12 og skal forlade 
faciliteterne i rengjort stand senest kl. 12.  

Ved ankomst får I oplyst en kode der fungerer som nøgle til naturskole og grejrum. De ansvarlige for 
opholdet får en rundvisning, inden personalet på Avnø holder fyraften. Hvis ankomsten er i weekenden, 
aftales en rundvisning på en hverdag før opholdet. 
 
Formidlingen 
Formidlingen starter tidligst kl. 9.00 og afsluttes senest kl. 16.00. Har I booket to hverdage i dagene mandag 
til torsdag, er der mulighed formidling begge dage. Vi oplever, at eleverne får rigtig meget glæde ud af denne 
konstellation.  
 
Afrejse 
Naturskolen forlades i samme stand som ved ankomst - se flere detaljer under rengøring.  
Lås alle døre indefra og luk alle vinduer. Smæk jer ud af naturskolen gennem glasdøren i gangen. 
Har i booket naturskolen 2 hverdage i dagene mandag til torsdag, behøver I ikke at forlade naturskolen før 
sidst på eftermiddagen. Andre dage er det senest kl. 12.00 
 
Pris og betaling 
Regningen sendes fra Vordingborg Kommune EFTER opholdet med udgangspunkt i det faktiske antal 
overnattende. Antallet skrives på en kopi af kontrakten på informationstavlen inden afrejse. 

Ved bestilling i god tid, er der mulighed for at betale sig fra rengøringen. Pris: kr. 1000,- Her skal 
Naturskolen forlades senest kl. 9.30 
 
A pris gælder for kommunale og private dagtilbud og skoler, 0. – 10. klasse i Næstved og Vordingborg 
Kommune. B pris gælder for alle andre. 

 A pris B pris 

NATURFORMIDLING  

Hverdage mellem kl. 8 – 16.  Gratis Kr. 1.200,-/½ dag* 

Uden for normal arbejdstid og weekend Kr. 2000,-/½ dag* Kr. 2000,-/½ dag* 

OVERNATNING 

Pris pr. person for både børn og voksne Kr. 70,-/nat Kr. 120,-/nat 

* ½ dag er maks. 4 timer inklusiv forberedelsestid. 
 
I lejen er inkluderet 

 El, vand og varme.  

 Toiletpapir og papir til hænderne. 

 Brænde og bålgrej (grillriste, bålgryder, trefod, popkorngryder, pandekagepander, rygeovn) 

 Rengøringsmidler og redskaber. 

Ikke inkluderet 

 Forplejning og rengøring. 

 Karklude, viskestykker, håndklæde, køkkenrulle og snobrødspinde. 



 
 

 

 

 

 

 
 

Rengøring:  
 
Rengøring af naturskolen omfatter køkken, opholdsrum, gang, repos på 1. sal, 2 sovesale, 3 toiletter + 3 
offentlige toiletter, 2 baderum og rengøringsrum samt brugt bålgrej. 
 
Brug de rengøringsmidler og redskaber der står i rengøringsrummet.  
Tøm spande, skyl gulvmopper og stil redskaberne på plads i rengøringsrummet efter jer. 
 
Generelt: 
Alle gulve støvsuges/fejes og vaskes. 
Alle skraldespande tømmes og nye poser sættes i.  
Affaldsposer smides i containere ved foden af tårnet mod vest. 
Tomme flasker må ikke efterlades. 

Køkken: 
Brugt køkkengrej og redskaber gøres rent og sættes på plads. 
Vask køleskabet af indvendigt. 
Efterlad ikke madvarer. 

Naturskole og sovesale: 
Madrasser stilles på højkant i sengene så undersiden kan luftes. 
Stole stables langs vinduer mod øst. 
 
Toiletter & baderum: 
Tøm affaldskurve og hygiejneposer og sæt nye poser i.  
Børst kummen.  
Tør toilet & vask af. 
 
 
BEMÆRK: 

Hvis vi vurderer rengøringen utilstrækkelig, forbeholder vi os ret til at bestille ekstra rengøring og sende 
regningen til dem det måtte vedrøre. Prisen er kr. 350 pr. time. 
 
 
 
Ordensregler: 

 Der må ikke løbes på gangene. 

 Ingen mad eller drikke (heller ikke slik ) i sovesalene. 

 Ingen udendørssko i sovesalene. 

 Der må ikke klatres og hoppes fra sengene i sovesalene. 

 Madrasserne skal forblive i sengene. 

 Besøgende er erstatningspligtig for ting de ødelægger.  

 De ansvarlige voksne skal sætte sig ind i brandvarsling og evakueringsplan.  

 Fest og høj musik er ikke tilladt i naturskolen. 

 Der må ikke kastes ting i eller kravles på/i grøften der omgiver naturcenteret. 

 Der er adgang til tårnet på eget ansvar – lav egne regler der passer jeres børn. 
 Fredningens bestemmelser på Avnø skal overholdes. 

Pas på stedet som var det jeres eget! 


