
 

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  

 

Sundhedstjenesten har den 30. juni 2022 været på besøg i børnehuset 

Bøgehøjen. Ved besøget deltog daglig leder Hellemille Elene 

Rasmussen og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. 

 

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 

Hellemille Elene Rasmussen oplyser: 

 

Normering:  

Institutionen er normeret til 38 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn. 

Der er i alt 12 børnetoiletter i huset + et nyt udetoilet. 

 

Rengøringsstandard: 

Meget tilfredsstillende niveau. Der er fast rengøringspersonale, som 

møder lige inden det pædagogiske personale går hjem, hvilket letter 

dialogen. Der er et meget fint samarbejde med den tilsynsførende,  

 

Indeklima: 

Der kan være meget varmt i den ene børnehavegrupperum om 

sommeren. 

I perioder er der lugtgener fra kloakken. Et VVS firma spuler kloakken og 

det afhjælper problemer 

 

Sygefravær: 

Som følge af smitsomme sygdomme er lavt både blandt børn og voksne. 

 

Hygiejne- og sundhedspolitik:  

I institutionen er særligt fokus på håndhygiejne. Alle børn vasker hænder 

ved ankomst og i løbet af dagen sammen med en voksen. 

 

Børn og Familie 

 

Sundhedstjenesten 

Tine Keiser-Nielsen 

Kommunallæge 



 

 

2/5 

Efter Corona er personalet blevet mere opmærksomme på at lufte ud. 

Der er ryddet op og sorteret i legetøjet og der er færre ting fremme ad 

gangen 

Forældre i vuggestuen afleverer børnene i garderoben og i børnehaven 

afleveres børnene udenfor. 

 

 

Der er faste procedurer for, hvordan personalet klargør lokalerne til 

rengøring. 

 

Et tidligere depot er omdannet til et fint bibliotek. Det betyder, at der er 

mangler depotplads. Der er et par mindre depotrum ved 

grupperummene samt et stort depot, som deles med 

produktionskøkkenet. Det bliver hurtigt overfyldt. 

 

Rundvisning 

Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, toiletter og puslerum, soverum, 

garderober og depotrum. 

 

I hvert lokale har vi vurderet helhedsindtrykket samt 

rengøringsstandarden på gulve, vandrette flader, inventar og eventuelle 

håndvaske og toiletter.   

 

De udendørs arealer er ikke vurderet ved besøget. 

 

Opholdsrum:  

Ryddelige, rene og velindrettede. Noget af inventaret er slidt, men stadig 

rengøringsvenligt. Det erstattes af løbende af nyt.  

Puder og madrasser har vaskbart betræk. 

Der er ingen gardiner og ingen løse tæpper. 

Radiatorgravene er rene. 

 

Toiletrum:  

Rummelige, ryddelige og rene.  Håndvaske, armatur, toiletter og gulve 

er rene. Der er adgang til flydende sæbe i håndfri dispensere, 

papirhåndklæder og hånddesinfektionsmiddel. Affaldsspandene med 

pedalbetjente låg.  

I et toiletrum opbevares bleer, skiftetøj mm i en kommode.  

I et andet toiletrum er en stor reol med åbne hylder, hvor der opbevares 

depotvarer, kasser med pædagogiske materialer, ringbind mm. I lokalet 

er også maling og pensler. 

 

Puslerum:  
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Rummelige, rene og ryddelige. Der er let adgang til flydende sæbe, 

vaskeklude, engangshandsker og overflade- og 

hånddesinfektionsmiddel. Puslemadrassen er hel og uden revner. Der er 

særlige affaldsspande til bleer. 

Der ligger to små tæpper på gulvet. 

Børnenes drikkedunke fyldes i puslerummet, hvor de også opbevares, 

når de ikke er i brug. 

 

Krybberum:  

Hvert barn har sin egen sovepose mærket med navn. Når de ikke er i 

brug, opbevares soveposerne i et velfungerende system, hvor de 

hænger på et stativ og dermed under tørre, ventilerede forhold. 

Betrækket på soveposerne er let at skifte og vaskes jævnligt. 

 

Garderober: 

Rummelige og ryddelige, med en indretning, der gør det let at gøre rent. 

Måtter ved indgangsdørene med i måtteordning. 

Depotrum: 

Ryddeligt og velindrettet, men overfyldt, så der står kasser og 

depotvarer på gulvet. 

 

Containerrum: 

Ildelugtende med affald på gulvet og kasseret legetøj mm. på hylder og i 

hjørner  

 

Konklusion og anbefalinger 

Ved hygiejnebesøget i Bøgehøjen fremstår lokalerne rene og ryddelige 

med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske 

retningslinjer 

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.  

 

Bøgehøjen overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste af 

de områder, der er vurderet ved besøget 

 

Der er følgende kommentarer og anbefalinger: 

 

I toilet- og puslerum sker en ophobning af virus og bakterier og dermed 

er der risiko for forurening af det, der opbevares i rummet og dermed 

øget risiko for spredning af smitsomme sygdomme. 

Det vil sige, at der skal være så få ting i rummet som muligt og at det 

nødvendige inventar skal kunne tåle overfladedesinfektion. 
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Det anbefales derfor at fjerne de to gulvtæpper i puslerummet samt den 

åbne reol i toiletrummet og erstatte den med et lukket skab, hvor de ting, 

der er nødvendige for rummets funktion kan opbevares. 

Ringbind, maling og andre pædagogiske materialer skal ikke opbevares 

i toiletrummet. 

 

Ifølge Sundhedsstyrelsen må drikkevand kun tappes i køkkenet. 

Det anbefales derfor at gennemtænke rutinerne for frisk drikkevand til 

vuggestuebørnene, så vandet ikke tappes fra puslerummet og så 

drikkedunkene opbevares et andet sted. 

 

Bøgehøjens store depotrum, der deles med produktionskøkkenet er 

tætpakket og det er nødvendigt at have depotvarer på gulvet.  

Det anbefales at gennemtænke indretning og brug af opbevarings- og 

depotplads i huset, så det er mest hensigtsmæssigt og udnyttes bedst 

muligt. 

 

Det anbefales at rydde op i containerrummet, så der ikke ligger affald og 

kasserede genstande på gulvet. 

 

 

 

Rudersdal juli 2022 

 

 

Tine Keiser-Nielsen 

 

Kommunallæge 

Den Kommunale Sundhedstjeneste 

Rudersdal Kommune 

tkn@rudersdal.dk     

7268 4044 
  

mailto:tkn@rudersdal.dk
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Yderligere information 

 

Hygiejnerapport Bøgehøjen 2017 

Den Kommunale Sundhedstjeneste i Rudersdal Kommune 

 

Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud 

Sundhedsstyrelsen 2019 

 

Smitsomme sygdomme hos børn og unge 

Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 

Sundhedsstyrelsen 2018 

 

Bleskift efter alle kunstens regler.  

Sundhedstjenesten. Rudersdal Kommune 2015.  

Findes på Dagtilbudsområdets intranet under ”Pædagogik for alle” 

 

Hygiejneprodukter. Positivliste. Rudersdal Kommune Intranet under 

Medarbejder i Rudersdal/Sund arbejdsplads/hygiejne på arbejdspladsen 

Positivliste 
180517.pdf

 

 

Forebyggelsespakke om hygiejne. Sundhedsstyrelsen 2018 

 

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner  

Fødevarestyrelsen 2009 

 

Intranet. Dagtilbud. Rudersdal Kommune 

 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside  

 

Fødevarestyrelsens hjemmeside  

 

Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside  

 

http://www.sundhedsstyrelsen.dk/
http://www.fvst.dk/
http://www.ebst.dk/

