
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  

 
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. 

Sundhedstjenesten har den 18. november 2022 været på besøg i 

Børnehuset Højbjerggård. Ved besøget deltog daglig leder David 

Krobæk Grainger, sundhedsplejerske Kristine Aagaard og 

kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. Sidste besøg fandt sted i 2019. 

 

Indledende samtale 

 
David Krobæk Grainger oplyser: 

 

Normering:  

Højbjerggård er normeret til 36 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn og 

der er i alt 12 børnetoiletter i huset. Der er let adgang til toilet fra 

børnehavens legeplads. 

 

Sygefravær på grund af smitsomme sygdomme: 

Generelt lavt. 

 

Rengøringsstandard: 

Niveauet har indtil for nylig været fint. 

 

Indeklima: 

Ingen klager 

Børn og Familie 

 

Sundhedstjenesten 

Tine Keiser-Nielsen 

Kommunallæge 
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Hygiejne- og sundhedspolitik:  

Der er faste rutiner og procedurer på en række områder for at holde et 

højt hygiejnisk niveau og et særligt fokus på håndhygiejne.  

 

Der er som noget nyt opsat håndvaske ved indgangsdørene 

 

Under Corana pandemien gennemførte Højbjerggård en grundig 

oprydning blandt andet med udskiftning af gammelt legetøj. Børnene 

hjælper med at vaske legetøjet og der er indført et legetøjsrul, så noget 

af legetøjet er i depot i en periode.  

 

Der er stadig ansat en ekstra ”Coronahjælper” som blandt andet sørger 

oprydning i køkken og på stuer efter frokost og skift af sengetøj. 

 

Der er faste procedurer mht. solbeskyttelse. Børnene er smurt med 

solcreme hjemmefra og personalet smører børnene igen ved frokosttid. 

Der er gode skyggemuligheder på legepladsen fra parasoller og træer. 

Der er søgt om udskiftning af slidte markiser. 

 

Opfølgning fra seneste hygiejnebesøg i 2019 

 
Ved hygiejnebesøget i Mælkebøtten (nu Højbjerggård) fremstod 
lokalerne ryddelige, men rengøringsniveauet var svingende og i dele af 
huset var indretning og rutiner ved brug af lokalerne er ikke 
hensigtsmæssige.  
 
Det anbefaledes  
 

• at rydde op i depotrummet og indrette det, så det kommer til at 
fungere hensigtsmæssigt 
 

• at toiletrum/puslerum ikke bruges til opbevaring, tøjtørring mm.  
Alt unødigt inventar m.m. fjernes fra rummende, inklusive 
gummimåtter på gulvene.  

 

• at hånddesinfektionsmiddel er tilgængeligt ved puslepladsen. 
 

• at tennisbolde på stolebenene erstattes af anden lyddæmpende 
foranstaltning. 

 

Ved besøget i 2022 fulgte vi op på disse anbefalinger:  

 

Depotrummene er velindrettede, men der mangler plads, så en del ting 

opbevares på gulvet. 

 

Toilet og puslerum benyttes stadig til opbevaring. 
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Der er ikke tennisbolde på stolebenene og der er ikke gummimåtter i 

toilet og puslerum 

 

Hånddesinfektionsmiddel er tilgængeligt ved puslepladserne og mange 

andre steder i huset 

 

Rundvisning 

 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, toiletter og puslerum, 

garderober, indgangsareal, 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:  

Ryddelige med god gulvplads. Hynder og madrasser med rent vaskbart 

betræk. Der er ikke så meget inventar og der er hjul under mange af 

møblerne, hvilket letter rengøring. Linoleumsgulve rene. Flere steder er 

lagt gulvfolie som fysisk, visuelt læringsmiljø.   

 

Toiletter:  

Fremstår ryddelige og rene. Der er fyldt op med flydende sæbe og 

engangshåndklæder og let adgang til handsker og håndsprit. 

Affaldsspanden er ikke pedalbetjent 

Et lukket skab benyttes til opbevaring.  

Der hænger en højdemåler på væggen og en knagerække med 

stofposer med børnetøj 

 

Puslerum:  

Fremstår ryddelige. Der er sæbe og engangshåndklæder og let adgang 

til handsker og håndsprit og middel til overfladedesinfektion.  

Der er et lukket skab til opbevaring 

Der er udsmykning med billeder og højdemåler mm. Og en tørresnor til 

børnetøj. 

Garderobe: 

Velindrettet og ryddelig. Der er rengøringsvenligt folie på gulvet og 

måtterne rengøres og skiftes med måtteservice. 

 

Indgangsareal: 

Der er opsat børnehåndvaske ved indgangsdørene. På gulvet er et fast 

tæppe, som fremstår snavset. 
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Soverum / kryberum:  

Hvert barn har sin egen sovepose mærket med navn. Der arbejdes på at 

finde en hensigtsmæssig løsning til opbevaring af soveposerne, når de 

ikke er i brug. 

 

Depotrum:  

Depotrummet er ryddeligt og velindrettet, men der mangler plads, så der 

opbevares en del depotvarer direkte på gulvet. Der er også depotplads i 

fyrrummet, men det er usikkert, hvad der må opbevares i rummet af 

hensyn til brandsikkerheden.  

 

Konklusion og anbefalinger 

 
Ved hygiejnebesøget i Højbjerggård fremstår lokalerne ryddelige med en 
indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer og 
ledelse og personale er opmærksomme på, at hensigtsmæssige rutiner 
er vigtige for at opretholde et godt hygiejnisk niveau.  
 
Der er følgende kommentarer og anbefalinger: 
 
I toiletrum/puslerum er en ophobning af bakterier og virus og dermed 
stor risiko for smittespredning. Denne risiko øges, hvis toiletrummene 
bruges til opbevaring, tøjtørring mm.  
Derfor anbefales, at alt unødigt inventar m.m. fjernes fra toilet- og 
puslerum. Højdemåler, stofposer, tørresnore mm. 
Det er fint at opbevare nødvendige depotvarer i lukkede skabe. 
 
Det faste tæppe ved indgangsdørene bør erstattes af måtter i 
måtteordning 
 
 

 

 
Rudersdal december 2022 

 
Tine Keiser-Nielsen 
Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
tkn@rudersdal.dk     
7268 4044  

mailto:tkn@rudersdal.dk
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Yderligere information 

 

Hygiejnerapport Højbjerggård / Mælkebøtten 2019 

Den Kommunale Sundhedstjeneste Rudersdal Kommune 

 

Håndbog om hygiejne og miljø i dagtilbud 

Sundhedsstyrelsen 2019 

 

Smitsomme sygdomme hos børn og unge 

Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 

Sundhedsstyrelsen 2018 

 

Bleskift efter alle kunstens regler.  

Sundhedstjenesten. Rudersdal Kommune 2015.  

Findes på Dagtilbudsområdets intranet under ”Pædagogik for alle” 

 

Hygiejneprodukter. Positivliste. Rudersdal Kommune Intranet under 

Medarbejder i Rudersdal/Sund arbejdsplads/hygiejne på arbejdspladsen 

Positivliste 
180517.pdf

 

 

Forebyggelsespakke om hygiejne. Sundhedsstyrelsen 2018 

 

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner  

Fødevarestyrelsen 2009 

 

Intranet. Dagtilbud. Rudersdal Kommune 

 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside  

 

Fødevarestyrelsens hjemmeside  

 

Erhvervsstyrelsen hjemmeside  

 

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

