
Plankets villkor 
 

• Måla ENDAST på den vägg som utgör Planket! Inget måleri på skolbyggnaden, 
mark eller annat runtomkring! Detta för att Planket ska kunna fortsätta finnas för 
oss att fritt måla på.  

 

• Ta med ditt egna material för att måla med och när du lämnar Planket, tag med dig 
överblivet material härifrån eller släng det i våra behållare för brandfarligt avfall och 
restavfall.  

 

• Femdagarsregeln: Skriv gärna datum på din bild! Om din bild är målad på max en 
avdelning (från regel till regel) av Planket får bilden stå kvar minst 5 dagar från 
signerat datum – detta betyder till exempel att om en målning täcker max en 
avdelning från regel till regel som är signerad 5/1 2020, får denna inte målas över 
förrän tidigast 10/1 2020. Det blir roligare om allas bilder får en chans att synas 
ett par dagar innan de målas över! Tips: är din målning mindre än en sektion, regel 
till regel, kan det vara bra att måla en ram runt din bild för att göra det tydligt för 
övriga målare var din bild börjar och slutar. 

 

• Använd gärna vår hashtag #PlanketGerlesborgsskolan om du postar en bild på 
sociala medier på din eller någon annans målning!  

 

• Planket kommer att bokas för vissa kurser som arrangeras av skolan, datum för 
detta publiceras här på Plankets anslagstavla. Bra att veta är att vid dessa datum 
gäller INTE femdagarsregeln för övermålning utan allt som finna på Planket vid 
tiden för en bokning kan komma att målas över!  

 

• Använd Planket med sunt förnuft, på Planket är inga hotfulla eller hatiska symboler 
och uttryck tillåtna. All hets mot folkgrupp, rasism, sexism, personliga påhopp eller 
trakasserier kommer att anmälas och följa upp av skolan! Sådant vill vi inte se på 
Planket!  

 

• Det är en bra idé att använda andningsskydd när du målar. Har du ingen 
skyddsmask kan du ta kontakt med en av våra vaktmästare på skolan för att se om 
det finns att låna!  

 

• Ha roligt och respektera varandra!  
 
 
 
 


