
Regler for udlån og leje af og overnatning i 
kommunale lokaler 
 

Fanø Skole og Skolehallen  
Prioriteringsliste ved fordeling af Fanø skoles faste faglokaler, klasselokaler og 
skolehal. 
 

1. Fanø Skole og Fritidscenter 
2.  Ungdomsskole – Ungdomsklub 

3. Fanø Kulturskole 
4. Folkeoplysende foreninger (se folkeoplysningslovens prioritering) 
5. Andre foreninger/grupper 

 

Skolerelaterede arrangementer: 
Fanø skole varetager udlån af lokaler til skolemæssige arrangementer: klassefester, 

elevarrangementer, forældrearrangementer, biblioteksarrangementer m.m.  
 
Udlån af lokaler til disse arrangementer skal ske inden for normale åbne- og 

lukketider på skolen dvs. mandag – torsdag fra 8.10 – 21.30 og fredag fra 8.10 – 
18.00. 

Nøgle til de lånte lokaler kan hentes i skoletiden hos servicemedarbejderne på Fanø 
Skole eller efter aftale.   
Biblioteket kan anvende lokaler på skolen til møder m.m. Lokalerne bestilles på Fanø 

Skoles kontor.  

Sønderho Skole og klublokale og gymnastiksalen 
Skolebygningen anvendes p.t. til daginstitution. 
Gymnastiksalen og klublokale udlånes til almennyttige foreninger. 
Lokalelån foregår via foreningsportalen på https://www.fanoe.dk/borger/kultur-natur-

og-fritid/leje-laan-af-lokaler. 

Den selvejende institution Fanøhallen 
Fanø kommune har kontrakt med Fanøhallen om folkeoplysende foreningers brug af 
hallen. Timerne fordeles en gang årligt. 
Timer ud over den fordelte timeplan aftales med Fanøhallen. 

Andre arrangementer 
Andre lokaleudlån foregår via foreningsportalen på 
https://www.fanoe.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/leje-laan-af-lokaler. 

Anmodning om lån/leje af lokaler skal ske senest 5 hverdage før arrangementet. 
Nøgle til de lånte/lejede lokaler kan hentes hos servicemedarbejderne på Fanø Skole, 

senest samme dag kl. 15.00. Aftale om tid kan ske på tlf. 28929006. 
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Folkeoplysende foreninger skal have kommunale lokaler stillet gratis til rådighed. 
Andre foreninger kan opkræves leje. (Der opkræves på nuværende tidspunkt kun leje 

fra ikke-hjemmehørende foreninger) 
 
Der sker primært udlån af lokaler i Fanø Skoles klynge D. Lokalerne kan lånes/lejes ud 

mellem kl. 15.10 og 21.30.  
Faglokaler lånes/udlejes mellem kl. 15.10 og 21.30 

Personalerum (Lærerværelse og tilhørende køkken) udlånes/udlejes ikke. 
 
Fanø Skole har til enhver tid fortrinsret til lokalerne og brugerne kan i den forbindelse 

være ude for, at deres aktiviteter må aflyses. 
Udlån/leje af lokaler lørdage og søndage kan ske mellem kl. 8.00 og kl. 21.30. 

 
Fanø Skoles lokaler kan ikke lånes/lejes i jule- og sommerferie. I sommerferien er der 
dog mulighed for afholdelse af f.eks. Fanø Summercup og andre større stævner, hvor 

det er nødvendigt for afviklingen at der benyttes lokaler på Fanø Skole, herunder 
Skolehal.  

 
Biblioteket har dog mulighed for selv at afholde arrangementer i forbindelse med egne 
åbningstider. 

 
Overnatning kan ikke finde sted på Fanø Skole og på Sønderho Skoles område. 

Gymnastiksalen, Sønderho Skole kan dog benyttes ved særlige arrangementer for 
skolens egne elever og deres venskabsklasser. 
Der henvises til overnatningsmuligheder i den selvejende institution Fanøhallen og 

visitfanoe.dk 
 

Skolehallen i Nordby og Sønderho Skoles gymnastiksal, kan herudover kun bruges til 
overnatning i ganske særlige tilfælde, herunder folkeoplysende foreningers 

arrangementer for børn og unge under 25 år. 
Ansøgning indsendes som særarrangement via foreningsportalen på 
https://www.fanoe.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/leje-laan-af-lokaler 

Brugerne har selv ansvar for anmeldelse til beredskabet. 
 

Fanø Skole, Skolehallen, Sønderho Skoles lokaler og gymnastiksal er alkoholfrie og  
røgfri. 

Brug af Torvet på Fanø skole 
Torvet kan kun udlånes til enkeltstående arrangementer. 
Ændret opstilling af borde, stole m.m. foretages af skolens pedel efter forudgående 
aftale. 

Arrangementer på Torvet, der foregår i bibliotekets åbningstid, skal vurderes fra gang 
til gang, af hensyn til bibliotekets brugere. 

Brug af Skolehallen 
Timer, der ligger ud over det fastlagte skoleskema og den fastlagte fordeling til 
folkeoplysende fritidsaktiviteter kan udlånes/udlejes. 

Der skal dog altid henvises til Fanø Hallen - hvis denne er optaget, kan Skolehallen 
stilles til rådighed/ lejes ud. 

https://www.fanoe.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/leje-laan-af-lokaler


Lejrskoler og andre henvises til den selvejende institution Fanøhallen og visitfanoe.dk, 
hvor mulighederne for overnatning fremgår. 

 
 
Således vedtaget i børne- og kulturudvalget, den 18. december 2019. 

 
 


