
 

 

 

 

 

 

 

 
Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg 

 

Sundhedstjenesten har den 20. februar 2018 været på hygiejnebesøg i Børnehuset 
Mariehøj,. Ved besøget deltog daglig leder Ann Maria Skov og kommunallæge Tine 
Keiser-Nielsen. Sidste besøg fandt sted i 2015. 

 
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 
 
Ann Maria Skov oplyser: 

 
Normering: 
Der er pt indskrevet 44 børn vuggestuen og 68 børn i skovbørnehaven. 

 

Toiletter: 
Der er i alt 7 børnetoiletter til vuggestuebørnene og 6 til 
børnehavebørnene.Toiletterne ved børnehavens garderobe skal renoveres, så der 
kommer yderligere et eller to toiletter og en lang håndvask. Der er ikke adgang til 
toilet fra legepladsen. 

 
Sygefravær: 
Er generelt lavt 

 
Rengøringsstandard: 
Niveauet er blevet bedre og der er et fint samarbejde med den tilsynsførende. 

 
Indeklima: 
Et koldt hus. Det trækker fra vinduerne. Renovering er med i masterplanen. 



 

Hygiejne- og sundhedspolitik: 
I institutionen er særligt fokus på håndhygiejne. I skoven og på øvrige ture ud af 
huset medbringes vand og engangsvaskeklude, så børnene kan vaske hænder. De 
voksne benytter hånddesinfektionsmiddel. Der gennemføres jæbvnligt 
Håndvaskeuger, hvor børnene arbejder med håndvask. Der er opmærksomhed på 
nem adgang til hånddesinfektion for personalet og der er opsat håndsprit ved alle 
indgangsdøre. 
Der er faste rutiner for klargøring af lokaler til rengøring. Der er måtteordning ved 
indgangene og gardiner er fjernet, der hvor de ikke er nødvendige. 
Det overvejes at indføre skofri zone indendørs. 
Der er faste procedurer for vask af sengetøj. 

 

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Mariehøj 2015 
 

Ved hygiejnebesøget i Mariehøj i 2015 fremstod lokalerne ryddelige med en 
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. 
Rengøringsniveauet var ikke helt i orden som det fremstod ved besøget. Især var 
toilet- og puslerum ikke rene. 

 
Det anbefaledes: 

 

 at gennemgå procedurer for rengøring og brug af toiletrummene, så rengøringsniveauet 
kan højnes. 

 at fjerne alt unødvendigt inventar fra toilet- og puslerum. 

 at opbevare madrasser og sengetøj fra barnevognene under tørre, ventilerede forhold. 

 

Ved besøget i 2018 fulgte vi op på disse anbefalinger: 
 
Toiletrummene fremstår rene og ryddelige. Blandt andet er gardiner erstattet af folie 
på vinduerne, hvilker letter rengøring. 
Sengetøj og madrasser bliver liggende i krybberne, når de ikke er i brug 

 

Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, toiletter og puslerum, garderober, soverum 
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: 
Rummelige, ryddelige og velindrettede. . Linoleumsgulvene er hele og rene og de 
små løse tæpper er rene. Legetøj opbevares i palstikkasser med låg. Der er hjul 
under det meste inventar. Hynder og puder har vaskbart betræk eller overflade, der 
kan vaskes af. 



Toiletrum: 
Velindrettede, rene og ryddelige. Toiletrum ved børnehavens garderobe skal 
renoveres. Der er let adgang til sæbe og engangshåndklæder 

 
Puslerum: 
Fremstår velindrettede, ryddelige og rene. Der er let adgang til vaskeklude, sæbe, 
handsker, håndsprit og overfladedesinfektionsmiddel. Der er opsat matteret folie på 
vinduerne i stedet for gardiner. 

 
Garderobe/mellemgang 
Velindrettede og ryddelige. Der er en overskuelig og rengøringsvenlig inddretning til 
glemmetøj. Ved indgangen/mellemgangen fra legepladsen er et fast tæppe, der 
ligger oven på flisebelægningen. Tæppet fremstår meget snavset. 

 
Soverum/krybberum: 
Hvert barn har sin egen madras og sengetøj. I børnehaven opbevares sengetøjet 
under tørre, ventilerede forhold, når det ikke er i brug. I krybberummet bliver 
sengetøjet liggende i krybberne. Der er indrettet krybber i gulvhøjde, så børn over to 
år kan sove ude uden at bruge sele. 

 
Depotrum: 
God orden. Depotvarerne opbevares overskueligt på åbne reoler, der er løftet over 
gulvet, så det er muligt at gøre rent under dem. 

 

Konklusion og anbefalinger 
 

Ved hygiejnebesøget i Børnehuset Mariehøj fremstår lokalerne velindrettede, rene og 
ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. 

 
Det anbefales at fjerne det faste tæppe ved indgangen fra legepladsen, da det er 
meget svært/umuligt at holde rent. 

 
For at mindske risiko for fugt og skimmelvækst anbefales at madrasser og sengetøj 
fra barnevognene opbevares under tørre, ventilerede forhold. 

 
 

Rudersdal maj 2018 

 

Tine Keiser-Nielsen 

Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
tkn@rudersdal.dk 
7268 4044 
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Hygiejnerapport Mariehøj 2015. 
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 

 
Hygiejneprodukter. Positivliste. Rudersdal Kommune 2017 

 
Forebyggelsespakke om hygiejne. Sundhedsstyrelsen 2018 

 
Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner 
Fødevarestyrelsen 2009 

 
Børneområdets intranet. Rudersdal Kommune 
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