
 

 

       
 
 
 
 
 
 
Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
Sundhedstjenesten har den 9. december 2013 for anden gang været på besøg i 
Dronninggård Børnehus (tidligere Parcelvej/Junglehuset), Institution Ny Holte. Ved 
besøget deltog daglig leder Ole Sørensen og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen. 
Første besøg fandt sted i 2009. 
 
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 Ole Sørensen oplyser: 
 
Normering:  
Op til 105 børn. 36 0-2 årige og 69 børnehavebørn 
Indtil 30. april er der indskrevet yderligere 26 børn i midlertidig skovbørnehave i 
Sneglehuset 
 
Børnetoiletter:   
Der er 6 toiletter i børnehaven og 5 i vuggestuen samt 3 i Sneglehuset 
 
Sygefravær: 
Generelt lavt, både for børn og personale 
 
Rengøringsstandard 
Er pt rigtig dårlig. Gulvene er snavsede og der er spindelvæv mange steder 
 



 

 

 
Indeklima: 
Vinduerne istandsat for nyligt, hvilket har betydet færre trækgener. Der er problemer 
med at få varme på en af stuerne. 
Blespandene lugter. For at afhjælpe det, overvejes ny procedure med ekstra tømning 
af blespande midt på dagen. 
I børnehaven er gummigulve og lydisolerende loftbeklædning. 
Det mekaniske ventilationssystem styres fra Dronninggårdskolen. 
 
Hygiejne- og sundhedspolitik:  
Dronninggård Børnehus har en nulsukkerpolitik, som også følges til jul og ved 
fødselsdage.  
Der er faste rutiner for solbeskyttelse. Om sommeren er børnene smurt med 
solcreme hjemmefra og de smøres en gang til om eftermiddagen i institutionen. Der 
skabes skygge med solsejl og parasoller på legepladsen. 
Hvis et barn har behov for medicin i institutionstiden, følges Sundhedstjenestens 
instrukser vedrørende medicingivning. 
Der er faste rutiner for håndhygiejne. 
Børnehuset overvejer at indføre en søvnpolitik. 
 
 
 
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Parcelvej/Junglehuse t 2009 
 
Ved hygiejnebesøget i Parcelvej/Junglehuset i 2009 fremstod lokalerne pæne, rene 
og ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske 
retningslinjer. Parcelvej/Junglehuset overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på 
de fleste områder.  
 
Det anbefaledes: 
 

• at handsker og håndsprit er let tilgængelige også på legeplads og ture ud af 
huset. 

•  at man ved overfladedesinfektion følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
 
Ved besøget i 2013 fulgte vi op på disse anbefalinger: Handsker og 
hånddesinfektionsmiddel er nu let tilgængelige og ved overfladedesinfektion følges 
Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 
 
 
Rundvisning  
 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, soverum, 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. Gulvene snavsede, med støvophobning i kroge og langs paneler. 
Linoleum i vuggestuedelen meget slidt med store defekte områder. Dørene er 
snavsede omkring dørhåndtag. Hynder og madrasser har vaskbart betræk, men der 
er ikke rutiner for, hvor ofte de vaskes. Legetøj opbevares i kasser og på åbne 
hylder. Der er en del løse tæpper på gulvene. De rulles sammen, når lokalerne 
klargøres til rengøring. 
 
Soverum: 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. 
 
Toiletter: 
Ryddelige og rummelige. Der er flydende sæbe, engangshåndklæder og adgang til 
desinfektionsmidler til hænder og overflader. Gulvet snavset. Der er mekanisk 
ventilation, men ikke udsugning ved puslepladsen. Ventilationsristene snavsede. 
 
Puslerum: Ryddeligt. Dog er der anbragt en madras ved siden af det ene toilet og der 
ligger et løst tæppe på gulvet. Der er flydende sæbe, engangshåndklæder og adgang 
til handsker og desinfektionsmidler til hænder og overflader. Puslemadrassen 
desinficeres efter hvert bleskift. Der er affaldsspand med pedalbetjent låg. 
Ventilationsristen meget snavset. 
 
 
Konklusion og anbefalinger  
 
Ved hygiejnebesøget i Dronninggård Børnehus 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. 
 
Dronninggård Børnehus overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de 
områder, der er vurderet ved besøget. Dog er rengøringsniveauet ikke 
tilfredsstillende. Især er gulve og ventilationssystemer snavsede.  
 
 
Det anbefales 
 
 

• At de defekte linoleumsgulve udbedres eller udskiftes, så de bliver lettere at 
holde rene. 

• At løse gulvtæpper fjernes. Det er lettere at rengøre gulvene, når der ikke er 
tæpper. Særligt anbefales at fjerne det løse gulvtæppe i puslerummet. 

• At toiletrum ikke benyttes til opbevaring. I toiletrum sker en ophobning af virus 
og bakterier og dermed er der risiko for forurening af inventar i rummet.  



 

 

•   At klarlægge, hvem der har ansvar for rengøring og vedligeholdelse af 
ventilationssystemet. Snavsede ventilationsriste kan medføre dårligt indeklima 
og eventuelt smittespredning. 

•   At der indføres faste rutiner for vask af betræk på hynder og puder 
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Yderligere information 
 
Hygiejnerapport Parcelvej/Junglehuset 2009.  
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 
 
Desinfektion af puslemadrasser i daginstitutioner 
Sundhedsstyrelsen juli 2009 
 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sundhedsstyrelsen.dk) 
 
Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk) 
 
Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (www.ebst.dk) 
 
 
 
 
 
 
 
 


