
Procedure for fælles madlavning 
 

Fælles madlavning foregår som udgangspunkt hver tirsdag, kl.16:00-19:30 med mindre andet er arrangeret 

i huset. 

Tilmelding til fælles madlavning:  

 Du skal tilmelde dig fælles madlavning senest mandag kl. 12.00, hvis der er mad og plads, vil 

man selvfølgelig få lov at deltage om man skulle komme senere Du kan tilmelde dig i 

værestedet eller caféen, eller ringe til værestedet på tlf. 99 60 37 03.  

Hvis du ønsker at blive ringet op af værestedsmedarbejderen, kan du lave en aftale om dette. 

Afkrydsningsskema findes i væresteds skuffe, i baren 

 Ved tilmelding kan du sige om du ønsker en opgave i køkken, cafe eller opvask. Det forventes alle 

kan klare en opgave. Alle har gavn af at lære hvordan man indgår i et fællesskab. 

 Prisen er 35 kr. pr. person. Der betales ved tilmelding, eller senest tirsdag. Pengene slås ind i 

kasseapparatet. 

  Værestedsmedarbejderen aflevere menuen til køkkenet senest fredag i ugen inden, køkkenet 

bestiller varerne.  

 Er du på kost aftale, og ikke ønsker at deltage i fællesmadlavning, laver køkkenet en lækker salat til 

dig, meddel køkkenet det senest tirsdag kl 10:00 

 Værestedsmedarbejderen tjekker op på, hvem af personalet, der spiser med. 

 Det er ikke en millimeter retfærdighed i (fordeling af) opgaver, men en forståelse af at alle kan byde 

ind med noget, med fokus på det sociale.  

Praktiske gøremål: 

 Der er Ikke en ”standardseddel” for de forskellige opgaver, men den enkelte beboer/brugere 

motiveres til at deltage i enten køkken, cafe eller opvask. Ved tilmelding siges, hvilket hold man 

ønsker at være en del af, ønsket er at et hold kan samarbejde om en opgave eks. dække bord, hvor 

der både skal afryddes, dækkes op, laves isvand etc., hvorved man kan styrke det sociale 

fællesskab. 

 Det er værestedsmedarbejderens opgave at strukturere opgaverne, sammen med aftenholdet, og 

sørge for at der er opgaver på alle niveauer.  

Aftens forløb.  

 Som udgang følges der en opskrift ved madlavningen 

 Der dækkes bord etc.  

 Der spises ca. kl. 18.00 Det kan dog være senere, alt efter menu.  

 Herefter ryddes op og vaskes op. Værestedsmedarbejderen er med til at strukturere dette arbejde, 

og sørger for at køkkenet bliver afleveret som modtaget. 

 Det er værestedsmedarbejderens ansvar at køkkenet afleveres, som det modtages.  


