
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
Sundhedstjenesten har den 23. februar 2017 været på besøg i Børnehaven 
Vangebovej, Institution Skovkanten. Ved besøget deltog daglig leder Helle Grauman 
og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. 
Sidste besøg fandt sted i 2013. 
 
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 Helle Grauman oplyser: 
 
Normering:  
Børnehaven har aktuelt 61 børnehavebørn og der er i alt 6 børnetoiletter i 
institutionen 
 
Sygefraværet: 
Er lavt blandt både børn og voksne. Der er en fin dialog med forældrene om syge 
børn. Forældrene og henter hurtigt barnet hjem, når det er nødvendigt og er gode til 
at holde syge børn hjemme til de er raske.  
 



 

 

Indeklima: 
Et dejligt hus med et godt indeklima. Vinduerne er tætte. 
 
 
Rengøringsstandard 
Niveauet er OK, men der er afsat kort tid til at gøre hele huset rent. Samarbejdet med 
den tilsynsførende er fint, men det kræver en stor indsats og tid for det pædagogiske 
personale at følge op og melde tilbage mm. 
 
Hygiejne- og sundhedspolitik:  
Børnene opholder sig meget udendørs året rundt. Vangebovej er en idrætsinstitution 
med fokus på børs læring gennem krop og bevægelse. 
Der er fokus på håndhygiejne med helt faste rutiner for håndvask. Alle vasker 
hænder inden borddækning, madlavning og spisning og efter toiletbesøg. De voksne 
har adgang til håndsprit, som også medbringes på ture ud af huset. 
Der luftes ud flere gange i løbet af dagen og altid ved frokosttid. 
Måltider prioriteres højt. Børnene har madpakker med. Der dækkes bord og holdes 
bordskik. 
 

Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, garderobe, toiletter 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. Legetøj opbevares i kasser med piktogrammer. Puder og 
hynder har vaskbart betræk, som vaskes eller udskiftes minimum en gang årligt. 
Korkgulvene er velholdte og rene. Der er enkelte små, løse tæpper. Paneler er 
støvede og der er spindelvæv i loftet. 
 
Soverum: 
Et af opholdsrummene bruges til soverum. Hvert barn har egen dyne, hovedpude og 
lagen, som opbevares særskilt og tørt, når det ikke er i brug. Sengetøjet vaskes 
jævnligt. 
 
Garderobe: 
Ryddelig og velindrettet. Måtter ved indgang med i måtteordning. 
 
Toiletter: 
Toiletterne er ryddelige og rene. Der er flydende sæbe og engangshåndklæder. Der 
er adgang til håndsprit og engangshandsker.  
 



 

 

Depotrum i kælder: 
Depotvarer opbevares på åbne hylder, fri af gulvet. De er tæt pakkede, men 
overskuelige. Nye depotvarer står i kasser på gulvet. 
 
 

Konklusion og anbefalinger 
 
Ved hygiejnebesøget i Børnehaven Vangebovej 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. 
Børnehaven Vangebovej overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de 
områder, der er vurderet ved besøget.  
 
Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning må depotvarer ikke placeres direkte på gulvet 
 
 
 
 
Rudersdal maj 2017 
 
 
Tine Keiser-Nielsen 
 
Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
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