
Den komplette guide til 
et rent kontor

Din trinvise guide til at holde arbejdspladsen 
skinnende ren, sund og produktiv.



OVERSIGT

Dit kontormiljø har direkte påvirkning på dine kollegaers 
produktivitet og arbejdsglæde. Vi ved, at det kræver et løbende 
arbejde og fokus fra ledelsens side at skabe en fantastisk 
arbejdsplads. Selvom det er afgørende at prioritere arbejdsmiljøet, 
er det en opgave, der ofte bliver tilsidesat i en tætpakket hverdag. 

Over 330 kunder har allerede valgt Officeguru som fast 
servicepartner, når det gælder rengøring og vedligeholdelse af 
kontoret. Kunderne får deres helt egen platform, hvor al 
administration og drift kan foretages fra. Du kan nemt indhente tilbud 
fra flere leverandører, overlevere beskeder, lave indkøb og meget 
mere. 

Baseret på vores erfaring indenfor rengøring og vedligeholdelse har 
vi lavet denne guide. Guiden kan hjælpe dig med at organiser og 
administrere det daglige, ugentlige, månedlige og kvartalsmæssige 
rengørings- og vedligeholdelseseftersyn. Det sikrer dig en behagelig 
arbejdsplads, hvor dine kollegaer har de bedste rammer. 

Guiden inkluderer også tjeklister, du kan bruge til at sikre dig, at der 
ikke er nogle rengøringsopgaver, som bliver overset. 

Da behovet er unikt for hver enkelt arbejdsplads, kan du bruge 
denne guide som en oversigt over, hvordan du kan skræddersy et 
rengørings- og vedligeholdelsesskema, der passer til dit kontor.
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Oversigt over rengøring og 
vedligeholdelse af kontor 

DEL 1

Sådan skaber du en arbejdsplads, hvor der er 
behageligt at være, og hvor dine kollegaer føler sig 

godt tilpas.



Daglig rengøring af kontor 
Det er vigtigt med et rent kontor på 
enten daglig eller ugentlig basis - 
afhængig af kontorets størrelse. Et rent 
og indbydende kontor sikrer, at man kan 
føle sig godt tilpas og dermed har en 
god forudsætning for at skabe gode 
resultater - både internt og eksternt.  

Rengøringen er med til at skabe 
imødekommende omgivelser. Ved at 
fjerne snavs og rod kan du skabe mere 
motiverende omgivelser, hvor 
medarbejderne rent faktisk har lyst til at 
være.  

Rengøringen tilføjer ikke kun noget til 
den visuelle fremtoning. Det skaber også 
et sundere miljø for dine kollegaer at 
arbejde i. Den daglige rengøring er 
nemlig med til at fjerne virusser og 
bakterier, som ellers kan udvikle sig til 
sygdom på arbejdspladsen. Daglig 
rengøring er derfor en fordel for dig og 
din arbejdsplads på flere forskellige 
punkter.  

Når du ønsker at benytte dig af daglig 
rengøring, skal du gøre dig nogle tanker 
om, hvad det er for en arbejdskultur, du 
ønsker på din arbejdsplads. Skal 
medarbejderne selv bidrage til noget af 
rengøringen, eller skal rengøringsfirmaet 
tage sig af det hele? 

Du kan stille dig disse spørgsmål, inden 
du sammensætter et rengøringsskema 
med faste rengøringsopgaver: 

- Skal medarbejderne rydde op efter sig 
selv, når de har brugt service?   

- Skal medarbejderne selv fylde i 
opvaskemaskinen og tømme den?  

- Skal medarbejderne rydde op på 
deres skriveborde hver dag? 

Det er meget forskelligt, hvilken kultur 
der er på forskellige arbejdspladser, når 
det kommer til daglig rengøring og 
oprydning. Det er derfor vigtigt, at du 
tager hensyn til den kultur, der er på din 
arbejdsplads, når der skal udarbejdes et 
rengøringsskema.  

Er al rengøring og oprydning overladt til 
rengøringspersonalet, skal du huske at 
estimere med det rent tidsmæssigt.  

Fokuspunkter for den daglige 
rengøring 

- Indsaml affald og smid det ud  
- Rengør service og stil det på 

plads 
- Tør overflader af og rengør med 

desinficerende 
rengøringsmiddel  

- Gør badeværelserne rent og 
sørg for opfyldning af diverse 
toiletartikler

OVERSIGT OVER RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KONTOR
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Ugentlig rengøring af kontor 
Ved den daglige rengøring er det, det 
værste skidt og snavs, der bliver taget. 
Ved den ugentlige rengøring går man i 
stedet lidt mere i dybden. Der er blandt 
andet fokus på større områder og andre 
typer opgaver.  

Du kan skabe et imødekommende 
arbejdsmiljø ved at sørge for, at de 
omfattende rengøringsopgaver klares på 
ugentlig basis. Det giver dig nemlig 
mulighed for at komme godt ud i 
krogene.  

Den ugentlige rengøring kan kræve lidt 
mere tid at udføre. Det kan derfor være 
en fordel at have et fast tidspunkt, hvor 
den ugentlige rengøring udføres. 

På den måde ved dine medarbejdere, at 
de kan forvente, at der bliver udført mere 
dybdegående rengøringsopgaver for 
eksempel hver fredag eftermiddag.  

Fokuspunkter for den 
ugentlige rengøring 

- Gør vinduer, vægge og døre 
rene 

- Rengør væggene i toiletbåsene  
- Støv af ved ventilationsaftræk og 

i vindueskarme 
- Paneler 
- Grundig gulvvask og 

støvsugning 
- Lamper
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Månedlig rengøring og 
vedligeholdelse af kontor 
Den månedlige rengøring tager 
udgangspunkt i områder og overflader, 
som kan være svære at komme til i 
dagligdagen. Det er også en gang om 
måneden, du kan tage hånd om de lidt 
mere specielle rengøringsopgaver. Det 
kan for eksempel være at fjerne pletter 
på møbler og tæpper.   

En gang om måneden kan det være en 
fordel at rette blikket mod eventuel 
vedligeholdelse af kontoret. Den bedste 
måde at gribe det an på er ved at gå en 
runde på kontoret, hvor du har de kritiske 
briller på. Hold øje med, om der er 
opstået slitage på diverse møbler, 
vægge, døre og så videre.  

Opdager du slitage, skal du hurtigst 
muligt have udbedret det. På den måde 
sikrer du dig nemlig, at det ikke udvikler 
sig til en sikkerhedsrisiko. Det kan for 
eksempel være en hylde, der hænger, 
som kan ende med at falde ned over 
nogen.  

Under din gennemgang af kontoret kan 
du med fordel også undersøge diverse 
elektronik og apparater. Der kan for 
eksempel være en pære, der trænger til 
at blive udskiftet.  
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Fokuspunkter for den 
månedlige rengøring og 
vedligeholdelse 

- Støvsug møbler, og vask 
eventuelt pudebetræk  

- Rens tæpper og møbler for 
eventuelle pletter  

- Støvsug ventilationsaftræk 
- Støvsug under og over møbler 

og hårde hvidevarer 
- Gennemgå al elektronik og 

diverse apparater for at 
undersøge, om de virker 

- Tag hånd om de nødvendige 
reparationer

OVERSIGT OVER RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KONTOR



Kvartalsmæssig rengøring 
og vedligeholdelse af kontor 
Den kvartalsmæssige rengøring tager 
udgangspunkt i en hovedrengøring, hvor 
du kommer helt til bunds. Den 
kvartalsmæssige rengøring er en oplagt 
mulighed for at gøre kontoret helt rent, 
når årstiderne efterhånden skifter. Du får 
også mulighed for at rydde ud i diverse 
ting, der har ophobet sig i skuffer og 
skabe.   

Det er en fordel at sætte ekstra fokus på 
vedligeholdelse af kontoret én gang i 
kvartalet. Det er her, du kan klare de lidt 
mere omfattende opgaver. Det kan for 
eksempel være, at der trænger til en klat 
maling i mødelokalet. Eftersyn af dit 
ventilationssystem kan også være en fast 
del af den kvartalsmæssige 
vedligeholdelse.   

Når du en gang i kvartalet retter fokus på 
vedligeholdelse, har du mulighed for at 
være mere proaktiv. Du kan nå at 
vedligeholde og fikse dele, før de går i 
stykker. Du kan derfor spare en del 
penge på vedligeholdelse, hvis du 
sørger for at gennemgå kontoret 
grundigt en gang i kvartalet.  

Fokuspunkter for den 
kvartalsmæssige rengøring 
og vedligeholdelse 

- Ryd ud i rod, der har hobet sig 
op - Rod avler rod 

- Foretag en hovedrengøring 
- Vinduespolering 
- Udfør grundigt 

vedligeholdelseseftersyn af hele 
kontoret 

- Foretag eftersyn af 
ventilationssystem
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Nødvendige oplysninger, 
når du skal have en 

rengøringsopgave løst

DEL 2

Bliv klogere på, hvilke oplysninger du skal 
informere et rengøringsfirma om, når du henvender 

dig til dem med en rengørings- eller 
vedligeholdelsesopgave.



Når der er brug for rengøring eller vedligeholdelse, skal du ofte henvende dig til 
et eksternt eller internt rengøringsteam. Det kan både være i forhold til mindre 
opgaver eller større og længerevarende opgaver.  

I forbindelse med din henvendelse skal du informere om forskellige oplysninger. 
Ved at inkludere de relevante oplysninger gør du det nemmere for dig og 
rengøringsfirmaet at forventningsafstemme opgaven.  

Vi har her samlet en liste over de oplysninger, du skal inkludere i din henvendelse 
til et rengøringsfirma.  

Virksomhedens navn:  

Kontaktperson: 

Virksomhedens adresse: 

Kontaktpersonens telefonnummer:  

Adgangskrav til bygning:  
(For eksempel placeringen af fragtelevator, krav om forsikringsbevis, tidsrum, hvor kontoret er 
tilgængeligt) 

Kvadratmeter: 

Opgavetype: 
Rengøring 
Affaldshåndtering 
Vinduespolering 
Eftersyn af ventilationssystem 
VVS 
Elektricitet 
Maling 
Reparation af el-apparater 
Montering, opsætning og generelle reparationer 
Skadedyrskontrol 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NØDVENDIGE OPLYSNINGER, NÅR DU SKAL HAVE EN RENGØRINGSOPGAVE LØST



Beskrivelse af opgaven: 

Hvor ofte skal servicen udføres?: 
Én gang 
Dagligt 
Ugentligt 
Månedligt 
Efter behov 

Hvornår skal servicen udføres?: 
Indenfor de næste 24 timer 
Indenfor den næste uge 
Fleksibel 

Inden du henvender dig til et rengøringsfirma eller vedligeholdelsesfirma, er det 
en fordel at undersøge virksomheden. Du kan blandt andet læse anmeldelser fra 
andre, som har benyttet det pågældende firma. Her kan du hurtigt få en 
fornemmelse af, om det er et rengøringsfirma, der passer til din virksomhed.  

Et godt råd er, at du går efter et firma, som både er autoriseret indenfor deres felt 
og er forsikret.  

Er det svært at finde information på et firma, kan du altid stille dem uddybende 
spørgsmål, der kan hjælpe dig med din beslutning.  

Spørgsmål, du kan stille et rengørings- eller vedligeholdelsesfirma: 

- Eksempler på andre kunder med lokaler og projekter som dine 
- Hvor mange års erfaring, de har med lignende projekter 
- Hvilken form for træning, deres medarbejdere får 
- Hvordan de administrerer kommunikation imellem kunder og medarbejdere 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Udstyr til rengøring og 
redskaber til vedligeholdelse

DEL 3

Anskaf det rigtige udstyr til rengøring og redskaber 
til vedligeholdelse, der kan hjælpe dig med at 

holde dit kontor både rent og funktionelt. 



Det er en fordel at have det basale udstyr ved hånden i din virksomhed. På den 
måde kan du klare mindre rengørings- og vedligeholdelsesopgaver i dagligdagen. 
Vælger du at benytte et rengøringsfirma, kan det være meget forskelligt, hvad du 
skal stille til rådighed, og hvad de selv sørger for.  

Det er en god idé at forventningsafstemme fra start, hvad der forventes af dig, og 
hvad der forventes af dem. Det kan jo være, at du har stillet en masse udstyr til 
rådighed, men at de i stedet foretrækker at benytte deres egne rengøringsmidler 
og udstyr.  

Vi giver dig her en liste over udstyr og redskaber, der kan være en fordel at have 
stående.  

Rengøringsredskaber Vedligeholdelsesredskaber 

- Kost 
- Fejebakke 
- Moppe 
- Spand til moppe 
- Støvkost 
- Forlængerskaft 
- Gummisvaber 
- Toiletbørste og 

toiletbørsteholder 
- Støvsuger 
- Støvsugerposer 

- Unbrakonøglesæt 
- Skrutrækkere 
- Hammer 
- Skruemaskine 
- Vaterpas 
- Stige 
- Hobbykniv

UDSTYR TIL RENGØRING OG REDSKABER TIL VEDLIGEHOLDELSE
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Rengøringsartikler Badeværelsesartikler 

- Svampe 
- Mikrofiberklude  
- Mikrofiberklud til glas 
- Støvklude 
- Engangsklude til badeværelse 
- Køkkenrulle 
- Handsker 
- Universalrengøringsmiddel 
- Desinficerende 

rengøringsmiddel til 
badeværelse 

- Rengøringsmiddel til gulv 
- Rengøringsmiddel til rustfrit stål 
- Plejemiddel til træmøbler 
- Opvasketabs 
- Opvaskemiddel  

- Toiletpapir 
- Lommetørklæder 
- Papir til at tørre hænder i 
- Luftfrisker 
- Håndsæbe 
- Håndcreme 
- Hygiejneprodukter
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Køkkenartikler

- Køkkenrulle 
- Håndsæbe 
- Kaffefiltre

UDSTYR TIL RENGØRING OG REDSKABER TIL VEDLIGEHOLDELSE



Din tjekliste til 
kontorrengøring 

DEL 4

Få en overskuelig tjekliste over de daglige, 
ugentlige, månedlige og kvartalsmæssige opgaver, 

der holder din arbejdsplads skinnende ren. 



Daglig kontorrengøring 

Køkken: 
Tør køkkenoverflader og hårde hvidevarer af 
Rengør vasken 
Fyld i og start opvaskemaskinen 
Sæt service på plads 
Støvsug og vask køkkengulvet 
Genopfyld håndsæbe, opvaskemiddel, køkkenrulle og andre artikler 

Fællesområder: 
Tør borde og stole af 
Organiser løse genstande, og fjern rod 

Skriveborde/private kontorer: 
Støv bord, computerskærme og skrivebordsudstyr af 
Rengør skriveborde og telefoner med desinficerende rengøringsmiddel, 
benyt en mikrofiberklud 
Fjern kaffepletter 
Stripse ledninger op under borde 
Støv stoleryggene af, og placer stolene rigtigt ved skrivebordene 

Mødelokaler: 
Gør borde rent med rengøringsmiddel og en våd klud 
Støv stolerygge og andre overflader af 
Gør tavler og whiteboards rene 
Rul ledninger sammen og pak dem væk 

Badeværelser: 
Rengør håndvaske, borde, papirholdere og håndtørrere med 
desinficerende rengøringsmiddel og en mikrofiberklud 
Rengør toiletter og pissoirer 
Vask gulvet 
Genopfyld toiletpapir, papir til hænderne, sæbe og andre artikler 

DIN TJEKLISTE TIL KONTORRENGØRING
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Gulve: 
Støvsug gulve og tæpper 
Vask gulve 

Hele kontoret: 
Indsamle beskidt service og affald fra skriveborde og fællesområder 
Tøm skraldespande, og isæt nye skraldeposer 
Organiser forsyningsområde 

Ugentlig kontorrengøring 

Køkken: 
Tøm køleskabet og smid gammelt mad ud 
Rengør ståloverflader 
Rengør fodlister 
Rengør yderside af skraldespande 
Støv skabe og skuffer af 

Fællesområder: 
Rengør glasvægge, vinduer og døre 
Støv ventilationsaftræk, gelændere, vinduer, billedrammer, persienner, 
hylder og vindueskarme af 

Mødelokaler: 
Rengør glasvægge, vinduer og døre 

Badeværelser: 
Rengør båse, vægge og fodpaneler 
Puds armaturer og båse 
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Månedlig kontorrengøring 

Køkken: 
Dybderens fliser og fuger 

Fællesområder: 
Støvsug ventilationsaftræk og blæsere 
Støv høje overflader af fra top til bund 
Støvsug møbelbetræk 
Vask pudebetræk 

Mødelokaler: 
Rengør glasvægge, vinduer og døre 

Badeværelser: 
Dybderens fliser og fuger 

Kvartalmæssig kontorrengøring 

Fællesområder: 
Rens møbelbetræk, gardiner og persienner 

Skriveborde/private kontorer:  
Makulér og bortskaf forældede og følsomme dokumenter 

Gulve:  
Dybderens tæpper 
Puds og poler trægulve 

Badeværelser:  
Puds og poler gulve 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Din tjekliste til 
vedligeholdelse  

DEL 5

Få et overblik over, hvilke vedligeholdelsesopgaver 
du med fordel kan udføre månedligt og 

kvartalsmæssigt.  



Månedlig vedligeholdelse eller efter behov 

Køkken: 
Undersøg, at alle el-apparater fungerer optimalt 

Mødelokaler: 
Monter og opsæt whiteboards, TV, akustikpaneler og billeder efter 
behov 

Skriveborde/private kontorer: 
Udskift pærer, der ikke virker 
Undersøg, at alt elektronik fungerer optimalt 
Undersøg umiddelbare sikkerhedsrisici som for eksempel revnet glas og 
døre, der ikke lukker ordentligt 

DIN TJEKLISTE TIL VEDLIGEHOLDELSE 
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Kvartalmæssig vedligeholdelse 

Køkken: 
Undersøg, at alle el-apparater fungerer optimalt 
Undersøg, om der er utætte vandhaner 
Undersøg afløbet i opvaskemaskinen 
Undersøg skabslåger 
Udfør service på diverse el-apparater 

Skriveborde/private kontorer:  
Undersøg og reparer eventuelle vaklende stole og borde 

Badeværelser:  
Undersøg toiletter og vandhaner for utætheder eller nedsat vandtryk 

Hele kontoret:  
Genopfrisk maling, der skaller, buler ud eller er skrællet af 
Rengør vinduer udvendigt, samt sike, at de er i god stand. 
Foretag eftersyn på ventilationssystem 
Undersøg stikkontakter og afbrydere 
Undersøg, at alle dørhængsler, -håndtag og låse virker efter hensigten 
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DIN TJEKLISTE TIL VEDLIGEHOLDELSE 



Det kan være lidt af en udfordring at holde 
dit kontor rent og i en god stand. Det kan 
dog godt betale sig at bruge lidt 
ressourcer på det. Det kan nemlig skabe 
en behagelig arbejdsplads, hvor dine 
kollegaer føler sig godt tilpas.   

Har du brug for hjælp til at administrere 
den regelmæssige rengøring og 
vedligeholdelse, kan vi hos Officeguru 
hjælpe dig. Via vores platform kan du 
hurtigt og nemt booke dygtige fagfolk 
inden for rengøring og vedligeholdelse. 
Du får en løsning, der passer perfekt til dit 
kontors behov. Lad os hjælpe med at 
holde dit kontor rent og velholdt. Vi vil 
sikre at du får en nem hverdag. 


