
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 

Sundhedstjenesten har den 31. juli 2019 været på besøg i Kastaniebakken. Ved 
besøget deltog daglig leder Mette Stobbe og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. 
Sidste besøg fandt sted i 2016. 
 
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 
 
Den daglige leder Mette Stobbe oplyser: 
 
Normering: Kastaniebakken er normeret til 60 børnehavebørn fordelt på 3 stuer og 
40 vuggestuebørn fordelt på 3 stuer. 
 
Børnetoiletter: Der er i alt 12 børnetoiletter i huset, heraf har to adgang fra 
legepladsen. 
 
Sygefravær på grund af smitsomme sygdomme er generelt lavt. 
 
Rengøringsstandard: Niveauet er generelt OK, men det kniber af og til i hjørner og 
ved paneler. Der er et fint samarbejde med rengøringspersonalet og den 
tilsynsførende. 



 

 

 
Indeklima: OK. Ingen gener. 
 
 
Hygiejne- og sundhedspolitik:  
Der er fokus på håndhygiejne, med jævnlige kampagner gennemført af 
forældrerådet. 
Der er faste rutiner for klargøring af lokaler til rengøring. 
Personalet opfordres til at have skiftetøj med på arbejde og der er indkøbt 
engangsovertræksdragter, som personalet for eksempel  kan bruge når der er 
maveinfektioner i institutionen.. Ved ophobning af sygdom opgraderes 
hygiejneprocedurerne.  
Der er en fast ansvarlig for indkøb og depotrum. 
Børnene har adgang til frisk drikkevand af rene krus, der vaskes op efter brug. 
Om sommeren er børnene smurt med solcreme hjemmefra og de smøres en gang til 
i institutionen. Der er gode skyggemuligheder på legepladsen med træer, parasoller 
og markiser. 
 

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Kastaniebakken 2016 
 
Ved hygiejnebesøget i Kastaniebakken i 2016 fremstod lokalerne pæne, rene og 
ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer.  
 
Dog anbefaledes  
 

  At der kun er det nødvendige inventar i toilet- og puslerum og at rummene ikke 
bruges til opbevaring af rygsække og overtøj  

 At personalets stole på stuerne udskiftes eller får betræk, der kan vaskes. 
 

 
Ved besøget i 2019 fulgte vi op på disse anbefalinger. Der erfundet andre 
opbevaringsmuligheder til rygsække og overtøj og personalet har fået stole med 
vaskbart betræk 
 

Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, toiletter, puslerum, 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 og velindrettede uden meget inventar. De fleste møbler og 
øvrigt inventar er med hjul under, hvilket letter rengøring. Opbevaring af 
pædagogiske materialer sker blandt andet i rengøringsvenligt skab med glaslåger. 
Ved samling sidder børnene på små måtter. 



 

 

Gulvene hele og rene. Der ligger enkelte små gulvtæpper, som rulles sammen, når 
lokalerne klargøres til rengøring.  
 
Soverum: Velfungerende og fleksibel opbevaring af køjesenge. Hvert barn har sin 
egen dyne og madras, som opbevares adskilt og under tørre ventilerede forhold, når 
det ikke er i brug. Sengetøjet vaskes jævnligt. 
 
Toiletrum: ryddelige og rene  Der er fyldt op med flydende sæbe og 
engangshåndklæder samt desinfektionsmiddel til hænder og overflader. 
  
Puslerum: Ryddeligt og rent. Der er let adgang til flydende sæbe, 
engangshåndklæder og adgang til handsker, engangsforklæder og 
desinfektionsmidler til hænder og overflader.  
Foran toiletterne hænger en tørresnor og på væggen bag toiletterne et billede i 
ramme 
Der er plastikkasser og enkelte fletkurve  til opbevaring af bleer og skiftetøj. 
Navneskilte på kasserne er laminerede og dermed lette at rengøre.   
Puslemadrassen desinficeres efter hvert bleskift. Der er affaldsspand med 
pedalbetjent låg og særlig blespand.  
 
Garderober: Ryddelige, velindrettede og rene. Måtter renses og udskiftes i 
måtteservice 
 
Depotrum: Velindrettet, ryddeligt og overskueligt.. 
 

Konklusion og anbefalinger 
 
Ved hygiejnebesøget i Kastaniebakken fremstår lokalerne pæne 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. 
Kastaniebakken overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de områder, der er 
vurderet ved besøget. 
 
Dog er der følgende bemærkninger:  
 
I toilet- og puslerum sker en ophobning af virus og bakterier og dermed er der risiko 
for forurening af inventar i rummet. Derfor anbefales at fjerne tørresnore og vægpynt 
fra puslerum og at udskifte fletkurvene med kasser, der kan rengøres. 
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Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud 
Sundhedsstyrelsen 2019 
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Sundhedsstyrelsen 2018 
 
Bleskift efter alle kunstens regler.  
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