
 

 

                                                                           
 
 
 
 
 
Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
Sundhedstjenesten har den 29. juni 2016 været på besøg i Vængebo.  
Ved besøget deltog leder Majbrit Vick og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. Sidste 
besøg fandt sted i 2012. 
 
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 
 
Majbrit Vick oplyser: 
 
Normering:  
Institutionen er normeret til 22 børnehavebørn og der er 3 børnetoiletter.  
 
Sygefraværet:  
er lavt, både hos børn og personale. Forældrene er gode til at holde børnene 
hjemme, når de er syge. 
 
Indeklima:  
Ingen gener. Der har været problemer med fugt, men de er nu afhjulpet. Solfanger 
med luftskifte/cirkulation i kælderen fungerer godt. 
 
Rengøringsstandard:   
Rengøringen varetages af firma, der kender huset godt og niveauet er fint. 
 
Hygiejnepolitik:  
Der er fokus på håndhygiejne og der vaskes hænder mange gange dagligt. 
Børnehaven har en håndvaskesang og der er opslag om korrekt håndvask. 



 

 

Der er udarbejdet en sygepolitik, som ligger på børnehavens hjemmeside. 
Hovedbudskabet er, at der ikke skal være børn eller voksne med smitsom sygdom i 
institutionen. Det er personalet, der afgør, om barnet kan være i institutionen. 
 
For at sikre børnene privatliv er der toiletregler med ventekø og forhæng ved toilettet. 
 
Der er faste procedurer for udluftning og udeliv: der luftes ud minimum hver anden 
time og børnene er ude mindst to timer dagligt året rundt. 
Om sommeren smøres børnene med solcreme hjemmefra plus en gang i 
institutionstiden. Børnene er ikke ude mellem 12 og 14. 
 
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Vængebo i 2012 
 
Ved hygiejnebesøget i 2012 fremstod lokalerne ryddelige med en indretning, der gør 
det let at overholde de hygiejniske retningslinjer.  
Vængebo overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste områder.  
Det anbefaledes at erstatte frottehåndklæderne på toiletterne med 
engangshåndklæder og at børnenes drikkekrus vaskes dagligt. 
 
Ved besøget i 2016 fulgte vi op på disse anbefalinger: Der benyttes nu 
engangshåndklæder og drikkekrusene vaskes hver dag i opvaskemaskinen. 
 
 
Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i udvalgte opholdsrum, garderobe, toiletter og puslerum. 
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 og lyse og rene. Gulve, møbler og øvrige inventar fremstår slidte, men 
rene. Der er ikke løse tæpper, hynder, puder m.m. Bordet er dækket af voksdug. 
 
Garderobe: 
Velindrettet, ren og ryddelig 
 
Toiletter og puslepladser: 
Fremstår rene og ryddelige. Både barn og voksen vasker hænder efter toiletbesøg og 
bleskift Der er et velfungerende system med små frottehåndklæder, som lægges til 
vask efter brug. Puslemadrassen desinficeres efter hvert bleskift.  Der er let adgang 
til handsker og håndsprit. Over toiletterne hænger plakater og billede i ramme. 
 
  



 

 

Konklusion og anbefalinger 
 
Ved hygiejnebesøget i Børnehaven Vængebo fremstår lokalerne pæne, 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 opretholde et godt hygiejnisk niveau og at det er særligt vigtigt at opretholde en 
god håndhygiejne. 
Børnehaven Vængebo overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, 
vi har vurderet ved besøget.  
Dog er der følgende kommentar: I toiletrum sker en ophobning af virus og bakterier 
og dermed er der risiko for forurening af det, der er i rummet. Det anbefales derfor at 
fjerne plakater og andet pynt i toilet- og puslerummet. 
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Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Vængebo 2012 
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 
 
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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