
ANSVARSFORHOLD VED UTLEIE      

Lindeberg FUS barnehage 

  

 

Hovedansvarlig leietaker skal være over 25 år. Vedkommende er ved underskrift av leiekontrakt 

ansvarlig for at alle brukere er kjent med, og oppfyller intensjonene i denne leiekontrakten. 

 

Leietaker gjøres økonomisk ansvarlig for skader som påføres bygning, inventar og mangel på 

opprydding. Ved utløsning av alarmanlegg hvor retningslinjer ikke følges, vil leietaker bli belastet med 

de til enhver tid gjeldende kostnader en unødig utrykning medfører. 

 

Hovedansvarlig leietaker skal sørge for at nøkkel oppbevares sikkert, og hindre at uvedkommende får 

tilgang på nøkkel eller informasjon om alarmanlegg.  

 

Den som kvitterer for nøkkel og får nødvendig opplæring er hovedansvarlig for utleie og at alle regler i 

forhold til utleie blir overholdt. 

 

 Ta kontakt med daglig leder eller stedsfortreder for opplæring av inngangsalarm, 

brannvarslingsanlegg, ventilasjonsanlegget.  

 

 Få nøkkel utlevert hos daglig leder eller stedsfortreder, kvittere for utlevering. Kode til inngangsdør 

skal ikke oppgis til andre enn den som kvitterer for nøkkel. Koden blir skiftet jevnlig. 

 

Den som kvitterer for nøkkel og får nødvendig opplæring er hovedansvarlig for utleie og at alle regler i 

forhold til utleie blir overholdt. 

 

 

Verdisaker 

Leietaker/bruker er selv ansvarlig for sikker oppbevaring av effekter og verdisaker. Lindeberg FUS 

barnehage har ikke ansvar for skade eller tyveri av slike effekter. Leietaker/bruker må selv vurdere om 

de skal forsikre eget utstyr. 

 

Nøkler/adgang 

Leietaker som har tilgang til bruk av nøkler har et ansvar for sikker oppbevaring av disse. Ved tap av 

disse og/eller manglende innlevering innen frist, blir leietaker belastet med det til enhver tid gjeldende 

gebyr. 

 



ORDENSREGLER VED UTLEIE  

Lindeberg FUS barnehage  

 

 

 Brukere skal gjøre seg kjent med branninstruks for utleie. 

 Rømningsveier skal til enhver tid være ryddige. 

 Maksimalt antall personer ved utleie er 60 stk. 

 Levende lys brukes med forsiktighet. 

 Elektrisk kjøkkenutstyr (kaffetrakter, vannkoker, mikrobølgeovn og lignende) skal 

frakobles stikkontakter etter bruk 

 Ved bruk av oppvaskmaskin skal vaskeprogram KORT benyttes. 

 Røyking skal kun foregå utendørs, utenfor gjerdet til barnehagen. Det skal brukes 

medbrakt askebeger.  

 Avfall etter røyking skal kastes forsvarlig. 

 Inntak av alkohol skal skje med måtehold. 

 

  

Husk: 

Mandag morgen kommer mange små barn som har krav på å ha det trygt og godt!  

 

 

 

 

 

 


