
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
 
Sundhedstjenesten har den 19. januar 2017 for været på besøg i Børnehuset 
Frederik Clausens Vænge. Ved besøget deltog daglig leder Anders Kokkenborg, 
afdelingsleder Mitzi Jensen og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen.  
Sidste besøg fandt sted i 2014. 
 
Indeklima og -miljø har indflydelse på børns trivsel, læring, sundhed og sikkerhed og 
det hygiejniske niveau har betydning for spredning af smitsomme sygdomme. 
Infektioner er den hyppigste årsag til sygdom hos børn. Forkølelse, børnesår og 
diarre er sygdomme, der kan spredes via hænderne til for eksempel vandhaner eller 
legetøj og derfra videre til andre mennesker, eller virus og bakterier spredes ved 
direkte kontakt som for eksempel håndtryk eller næsepudsning. Brud på de 
hygiejniske principper er en væsentlig årsag til spredning af mange infektioner.  
 
På den baggrund besøger Rudersdal Kommunale Sundhedstjeneste institutioner og 
skoler i kommunen for at tilse og drøfte de hygiejniske forhold.   
 
 

Indledende samtale 
 
Mitzi Jensen og Anders Kokkenborg oplyser: 
 
Normering:  
Der er pt indskrevet 26 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn i institutionen. 
Pandagruppen er normeret til 5 - 7 børn. Der er i alt 9 børnetoiletter i huset. 
 
Sygefravær på grund af smitsomme sygdomme: 
Meget lavt hos personalet og generelt lavt blandt børnene, men lang periode med 
maveonde i efteråret 2016. 
 
Rengøringsstandard: 



 

 

Aktuelt er niveauet rimeligt, men det svinger, blandt andet på grund af hyppig 
udskiftning af rengøringspersonale. Det er nødvendigt med tæt opfølgning og dialog. 
Samarbejdet med servicelederen fungerer fint. Rengøringen starter altid på 
Pandastuen, så vandet er rent. 
 
Indeklima: 
Der er sat nye termostater på radiatorerne. Systemet styres fra Rådhuset og fungerer 
fint. Defekte termoruder giver kulde ved vinduet. 
 
Hygiejne- og sundhedspolitik:  
I børnehuset er faste rutiner og procedurer på en række områder for at holde et højt 
hygiejnisk niveau og der er særligt fokus på håndhygiejne. Der er opsat let 
tilgængeligt hånddesinfektionsmiddel ved indgangene og flere andre steder i huset.  
Både barn og voksen vasker hænder efter bleskift. 
Der er skriftlig ansvarsfordeling for personalet med en klar plan for oprydning, 
rengøring af køleskabe, vask af sengetøj m.m. 
Der er fokus på at ændre/udskifte uhensigtsmæssige procedurer og materialer. For 
eksempel er de gamle rulleborde af træ erstattet af anretterborde i rustfri stål, som er 
lette at holde rene.  
Der føres en intern statistik i børnehuset over fravær, blandt andet med registrering 
af smitsomme sygdomme. I samarbejde med forældrerådet er indført en klar politik 
om, at syge børn ikke skal være i institutionen. Dette er accepteret af forældrene. 
Politikken har virket godt og er medvirkende til at sygeligheden er meget lav i 
institutionen både blandt børn og voksne. Dog fungerede det ikke helt godt i 
forbindelse med ophobning af maveinfektioner i efteråret, så der er planlagt en ekstra 
indsats i samarbejde med forældrerådet. 
I Pandagruppen er et helt særligt fokus på at mindske smittespredning og opretholde 
et højt hygiejnisk miljø og stue, puslerum og garderobe er indrettet så 
rengøringsvenligt som muligt. 
 
 

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Frederik Clausens Vænge 2014 
 
Ved hygiejnebesøget i Børnehuset Frederik Clausens Vænge i 2014 fremstod 
lokalerne ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske 
retningslinjer.  
Rengøringsniveauet var ikke acceptabelt, som det fremstod ved besøget, specielt 
ikke niveauet i toiletter og puslerum. Rengøringsrummet var snavset og rodet med en 
ram lugt af fugt. Linoleumsgulvet var defekt. Rummet kunne ikke aflåses. 
 
Det anbefaledes  
at gennemgå planer og procedurer for rengøring, således at rengøringsstandarden 
og hygiejneniveauet højnes 
 

 at fjerne alt unødigt inventar m.m. fra puslerummet.  
 



 

 

 at renovere rengøringsrummet, rydde op og gøre grundigt rent samt at 
stramme op om procedurer for brug af rummet og sikre, at rummet kan 
aflåses. 

 
 
 
Ved besøget i 2016 fulgte vi op på disse anbefalinger: Der er løbende dialog med 
rengøringsfirmaet. Synlig rengøring overvejes for at lette dialogen med personalet. 
Legetøj og pynt er fjernet fra toiletter og puslerum. Rengøringsrummet er renoveret, 
der er lagt nyt gulv og kommet nyt skab. Rummet kan låses. 
 
Rundvisning 
Ved rundvisningen har vi haft fokus på Pandagruppen og har vurderet hygiejnen i 
Pandagruppens opholdsrum, garderobe, puslerum og krybberum. 
 
I hvert lokale har vi vurderet helhedsindtrykket samt rengøringsstandarden på gulve, 
vandrette flader, inventar, håndvaske og toiletter.   
 
De udendørs arealer er ikke vurderet ved besøget. 
 
Pandastuen:  
Velindrettet og ryddelig. Belysningen kan dæmpes. Inventaret er rengøringsvenligt. 
Der er hjul under det meste, så det er let at flytte. Lyddæmpende rumdeler er 
ligeledes rengøringsvenlig og let at flytte. Legetøj opbevares i kasser med låg eller i 
skabe. Kun det legetøj, der er i brug er fremme. Der er enkelte hynder og madrasser 
med rent vaskbart betræk. Opbevares uden for stuen, når de ikke er i brug. 
Linoleumsgulvet er helt og rent. Behandlet med pur. Overgangen fra gulv til væg er 
gjort rengøringsvenlig ved at linoleumsgulvet er ført et stykke op af væggen, så 
revner og kroge undgås. 
 
Garderobe: 
Ryddelig og ren. Velindrettet med lukkede skabe til børnenes tøj og støvler.  
 
Puslerum:  
Ryddeligt og rent. Der er fyldt op med flydende sæbe og engangshåndklæder og der 
er let adgang til handsker, håndsprit, middel til overfladedesinfektion og 
engangsforklæder. Bleer og skiftetøj opbevares i rengøringsvenlige kasser eller i 
skabe med låger Armaturet er håndfrit. Affaldsspanden har pedalbetjent låg. 
 
Soverum/krybberum:  
Pandagruppen har sit eget krybberum med ekstra isolering. Rummet er velindrettet 
og ryddeligt. Belysningen er indirekte, så børnene generes mindst mulig. Hvert barn 
har sin egen dyne, pude og madras mærket med navn. Sengetøjet vaskes efter faste 
procedurer. Madras og sengetøj opbevares under tørre, varme og ventilerede 
forhold, når det ikke er i brug. 
 
 
  



 

 

Konklusion og anbefalinger 
 
Ved hygiejnebesøget i Børnehuset Frederik Clausens Vænge, hvor vi har haft særligt 
fokus på Pandagruppen, fremstår lokalerne rene og ryddelige med en 
hensigtsmæssig og rengøringsvenlig indretning, der gør det let at overholde de 
hygiejniske retningslinjer og at opretholde et højt hygiejnisk niveau.  
Ledelse og personale er opmærksomme på, at hensigtsmæssige rutiner er vigtige for 
at mindske smittespredning og at det er særligt vigtigt at opretholde en god 
håndhygiejne.  
Med Pandagruppens indretning og de rutiner og procedurer der følges, tilgodeses 
børnegruppens særlige behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rudersdal februar 2017 
 
 
Tine Keiser-Nielsen 
 
Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
tkn@rudersdal.dk     
7268 4044  
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Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Frederik Clausens Vænge 2014.  
Den Kommunale Sundhedstjeneste i Rudersdal Kommune 
 
Hygiejne i daginstitutioner 
Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn  
inden for hygiejne, miljø og sikkerhed.  
Sundhedsstyrelsen 2013 
 
Smitsomme sygdomme hos børn og unge 
Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 
Sundhedsstyrelsen 2013 
 
Bleskift efter alle kunstens regler 
Sundhedstjenesten. Rudersdal Kommune 2015 
 
Forebyggelsespakke om hygiejne. Sundhedsstyrelsen 2012 
 
Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner  
Fødevarestyrelsen 2009 
 
Børneområdets intranet. Rudersdal Kommune 
 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sundhedsstyrelsen.dk) 
 
Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk) 
 
Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk) 
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