
                                                                         
 
 
 
 
 

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
Sundhedstjenesten har den 17. maj 2018 været på hygiejnebesøg i Honningkrukken. Ved 
besøget deltog daglig leder Annemarie Hempel og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. 
Sidste besøg fandt sted i 2016. 
 
Honningkrukken er under renovering frem til sommeren 2019. Der er planlagt tre etaper. 
Kløverhuset er første etape, som er i gang nu. Bygningerne saneres også for asbest i 
forbindelse med renoveringen. 
 
Ved besøget har vi haft fokus på forhold, der kan have betydning for det hygiejniske niveau 
under renoveringen, herunder daglige rutiner og fysiske rammer som toiletforhold og 
depotplads. 
 
Annemarie Hempel oplyser: 
 
Normering og toiletforhold:  
 
Der er planlagt følgende normering i de enkelte huse, når renoveringen er slut: 
 
Blomsterhuset er normeret til 36 0-2 årige. Der er planlagt 2 børnetoiletter. De fleste børn i 
Blomsterhuset er blebørn, så det vurderes, at to toiletter er nok til 36 børn. Hvis ikke, kan 
børnene benytte et af toiletterne i Lynghuset. 
 
Lynghuset er  normeret til 12 2½ – 3 årige børn og 40 3-4 årige børn. I alt 52 børn. Der er 
planlagt 6 børnetoiletter + et udetoilet. 
 
Kløverhuset er normeret til 60 4-6 årige børn. Der er planlagt 6 børnetoiletter + et udetoilet. 
 
Under renoveringen er børnene samlet i to huse og dermed færre toiletter i forhold til antal 
børn. Personalet er særligt opmærksomme på de problemer, det kan medføre og hjælper 
mere, end før ombygningen. En ”gangvoksen” har særlig opmærksomhed på/ansvar for at 
hjælpe de børn, der har brug for det. På samme måde er der en voksen med særligt ansvar 
for oprydning og opfyldning i toilet- og puslerum. 
 
 
Opbevaring og depotplads: 
Inden renoveringen er der blevet ryddet op og sorteret i inventar og legetøj. Noget er 
kasseret, noget ligger i depot i kælderen eller i container og kun det mest nødvendige er i 
brug under renoveringen.  



Børnegarderober er flyttet fra Kløverhuset til Lynghuset, så hvert barn har sin egen 
garderobeplads under renoveringen.  
Depotvarer opbevares under renoveringen i gamle depotrum samt i toilet- og puslerum, hvor 
der er lager af toiletpapir, bleer, køkkenrulle mm. 
 
Efter planen kommer der ikke depotrum i de nyrenoverede huse. Depotvarer skal opbevares 
i tekøkkerne samt i skabe i toilet- og puslerum. 
Der er planlagt hensigtsmæssig opbevaring under tørre ventilerede forhold af sengetøj og 
madrasser i Blomsterhuset og Lynghuset. Der er ikke sovebørn i Kløverhuset. 
 
Udeophold under renoveringen: 
 
Der planlægges mere udeophold og ture ud af huset under renoveringen.  Børnene er ikke 
på legepladsen tætved bygninger, der saneres for asbest. 
 

Konklusion og anbefalinger 
 
Renoveringsfasen i Honningkrukken er planlagt, så der tages hensyn til, at der kan 
opretholdes et godt hygiejnisk niveau og personalet er opmærksomme på de særlige 
hygiejneudfordringer, der kan være under renoveringen. 
 
I de nye huse indrettes ekstra børnetoiletter, herunder to udetoiletter. Dermed overholdes  
Sundhedsstyrelsens anbefalinger om antal toiletter i forhold til antal børn. 
 
I renoveringsfasen bruges toilet- og puslerum som depot. Blandt andet opbevares 
køkkenruller i toiletrummene. 
 
Der er ikke planlagt depotrum i de nye huse. Depotvarer skal efter planen opbevares i 
tekøkkerne samt i skabe i toilet- og puslerum. 
 
Det anbefales:  
 
At køkkenruller og andre varer, der bruges i forbindelse med madlavning, ikke opbevares i 
toilet- og puslerum.  I toiletrum sker en ophobning af virus og bakterier og dermed er der 
risiko for forurening af det, der opbevares i rummet.  
Det vil sige, at der skal være så få ting i rummet som muligt og det der er i rummet skal 
kunne rengøres og desinficeres. 
 
At overveje hensigtsmæssig organisering af opbevaring og depotplads i de nye huse. 
Det bør sikres, at der er let adgang til hensigtsmæssigt indrettede depotrum eller skabe.  
I følge Sundhedsstyrelsen bør depotrum i daginstitutioner være veludstyret med hylder, så 
gulvet kan gøres ordentligt rent. Lukkede hylder og skabe er at foretrække frem for åbne 
hylder, som samler støv. Ting og varer må ikke placeres direkte på gulvet.  Opbevaring i 
toiletrum bør så vidt muligt undgås. 
 
 
Rudersdal maj 2018 
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Rudersdal Kommune  



Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Honningkrukken 2016  
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: 

Positivliste 
180517.pdf

 
 
Forebyggelsespakke om hygiejne. 
Sundhedsstyrelsen 2018 
 
Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner  
Fødevarestyrelsen 2009 
 
Daginstitutionsområdets intranet. Rudersdal Kommune 
 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside (Link til Sundhedsstyrelsens hjemmeside) 
 
Fødevarestyrelsens hjemmeside (Link til Fødevarestyrelsens hjemmeside) 
 
Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk) 

 
 
 
 
 
 
 

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

