
 

 

     
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg  
 
 
 
Sundhedstjenesten har den 27. juni 2018 været på besøg i Vængebo Private 
Børnehus.  
Ved besøget deltog leder Majbrit Vick 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 
 
Majbrit Vick oplyser: 
 
Normering:  
Vængebo er netop opnormeret og kan nu have 23 to- til seksårige børn, heraf 5 toårige.  
 
Børnetoiletter: 
I toilet- og puslerummet er 3 børnetoiletter samt et toilet med adgang fra legepladsen. 
Det bruges kun om sommeren. Der er en væghængt pusleplads og der er for nyligt 
etableret en voksenhåndvask  
 
Sygefraværet:  
er lavt, både hos børn og personale.  



 

 

 
Indeklima:  
Der har været vandskade i kælderen to gange i løbet af det sidste halve år. Pt er der 
etableret affugtning og kælderen benyttes ikke. Depotvarer opbevares midlertidigt 
andre steder i huset. 
 
Rengøringsstandard:   
Der er kommet nyt rengøringsfirma fra 1. april. Det fungerer fint og rengøringsniveauet 
er højt. En gang om året gennemfører det pædagogiske personale sammen med 
børnene hovedrengøring med vask af legetøj mm. 
 
Hygiejnepolitik:  
Der er fokus på håndhygiejne. Håndsprit er tilgængeligt for de voksne  på stuen og i 
køkkenet, men ikke ved puslepladsen.  
Der er opslag om korrekt håndvask og børnehaven har en særlig håndvaskesang. 
 
Der er udarbejdet en sygepolitik, som ligger på børnehavens hjemmeside. 
Hovedbudskabet er, at der ikke skal være børn eller voksne med smitsom sygdom i 
institutionen. Det er personalet, der afgør, om barnet kan være i institutionen. 
 
For at sikre børnene privatliv er der toiletregler med ventekø og forhæng ved 
døråbningen til toiletrummet. 
 
Der er faste procedurer for udluftning og udeliv: der luftes ud flere gange om dagen og 
børnene er ude mindst to timer dagligt året rundt. 
 
Om sommeren smøres børnene med solcreme hjemmefra plus en gang i 
institutionstiden. Børnene er ikke ude mellem 12 og 14. Der er gode skyggemuligheder 
på legepladsen 
 
 
Opfølgning fra hygiejnebesøg i Vængebo i 2016 
 
Ved hygiejnebesøget i 2016 fremstod lokalerne ryddelige med en indretning, der gør 
det let at overholde de hygiejniske retningslinjer.  
 
Vængebo overholdt Sundhedsstyrelsens retningslinjer på de fleste områder.  
 
Dog var der plakater og andre pyntegenstande i toiletrummet. Da der i toiletrum og 
puslerum sker en ophobning af virus og bakterier og dermed risiko for forurening af det, 
der er i rummet, anbefaledes det, at fjerne fjerne plakater og anden pynt fra 
toiletrummet. 
 
Ved besøget i 2018 fulgte vi op på denne anbefaling:  
Institutionen har valgt, at der fortsat skal være plakater, billeder og andre 
pyntegenstande i toilet- og puslerummet. 
 
 
  



 

 

Rundvisning 
 
Vi har vurderet hygiejnen i opholdsrum, garderobe, toilet- og puslerum og soverum. 
I hvert lokale har vi vurderet helhedsindtrykket samt rengøringsstandarden på gulve, 
vandrette flader, inventar og eventuelle håndvaske og toiletter.  
Rundvisningen foregik i formiddagstimerne, hvor der var mange børn og voksne i 
køkken, opholdsrum og toilet og puslerum.  
De udendørs arealer er ikke vurderet ved besøget. 
 
Opholdsrum: 
Fremstår ryddeligt. Legetøj opbevares i kurve og plastikkasser og på åbne hylder. 
Perler og småt legetøj er i plastkasser med låg. Møbler og øvrige inventar fremstår 
slidte, men rene. Bordet er dækket af voksdug. Gardiner rene. Der ligger små løse 
tæpper på linoleumsgulvet, som er helt og rent. 
 
Garderobe: 
Velindrettet, ren og ryddelig 
 
Toilet- og puslerum: 
Lokalet er lille og fremstår overfyldt, da det skal rumme 3 toiletter, en væghængt 
pusleplads, håndvaske til børn og voksne, en blespand og kurve til rene og snavsede 
håndklæder. Opbevaring af skiftetøj, bleer mm. sker på åbne hylder og i flettede kurve. 
Der er ikke afskærmning mellem toiletterne. Døren er erstattet af et stofforhæng. 
Håndvaske og toiletter fremstår rene. 
Der er adgang til handsker, håndsæbe, vaskeklude og overfladedesinfektionsmiddel. 
Der er ikke adgang til hånddesinfektionsmiddel.  
Puslemadrassen desinficeres efter hvert bleskift. 
Der er et velfungerende system med små frottehåndklæder, som lægges til vask efter 
brug.    
Toiletrullerne hænger på træstativer, der står på gulvet 
Linoleumsgulvet er helt og rent. 
På væggene hænger billeder og plakater.  
 
Soverum på første sal:  
Hvert barn har sin egen madras og sengetøj, som forældrene sørger for. Opbevares på 
hylde, når det ikke er i brug. 
 
Depot i kælderen: 
Aktuelt kan depotrummet i kælderen ikke bruges på grund af vandskade, så depotvarer 
opbevares midlertidigt andre steder i huset. 
 

Konklusion og anbefalinger 

Vængebo Private Børnehus  rummer 23 børn i en lille villa. Det stiller særlige krav til 
indretning og rutiner, hvis man skal opretholde et godt hygiejnisk niveau. Ledelse og 
personale i Vængebo er opmærksomme på dette og har især fokus på at opretholde en 
god håndhygiejne. De fleste lokaler har en hensigtsmæssig indretning og fremstår 
ryddelige og rene. 
 
 



 

 

Vængebo er netop blevet opnormeret og kan nu have op til 5 toårige børn og dermed 
flere blebørn. Institutionens toilet- og puslerum er lille og og skal rumme flere funktioner. 
Døren er erstattet af et stofforhæng. Opbevaring sker på åbne hylder og i flettede 
kurve. Det væghængte puslebord er lille og kan ikke justeres i højden. Der er plakater 
og andre pyntegenstande i rummet. 
 
I toiletrum/puslerum sker en ophobning af bakterier og virus og dermed risiko for 
forurening af det, der opbevares i rummet.  
Derfor skal  inventar i toilet- og puslerum kunne tåle rengøring/desinfektion og der skal 
være så få ting i rummet som muligt. 
Vedrørende puslerum anbefaler Sundhedsstyrelsen, at puslepladsen indrettes med 
tilstrækkelig afsætningsplads omkring, så alt hvad der er brug for i forbindelse med 
bleskift, befinder sig inden for rækkevidde. Døren til puslerummet bør holdes lukket for 
at mindske spredning af lugt og fugt. 
 

 Det anbefales at gennemgå indretning af toilet- og puslerummet, så smittespredning 
mindskes og faciliteter og plads udnyttes optimalt. 
 
Alt unødigt inventar m.m. bør fjernes fra rummet eller opbevares i lukkede skabe. 
Det nødvendige inventar skal kunne rengøres/desinficeres. 
Plakater og andre pyntegenstande bør ikke være i rummet. 
 
Skiftetøj og andre ting, der skal være let tilgængelige ved puslepladsen, bør  
opbevares i kasser eller trådkurve, der er lette at rengøre. 
 
Puslerummet er også et arbejdsrum for voksne. Højden af puslepladsen bør kunne 
justeres og og pusleområdet skal være velventileret, så spritdampe hurtigt 
bortskaffes. 

 

 Det anbefales at gennemgå rutiner og procedurer for brug af toilet- og puslerummet, 
så det er lettest at gøre det, som er hygiejnisk mest hensigtsmæssigt. 
 
Ved bleskift anbefales at man bruger handsker. Efter brug foretages 
hånddesinfektion. Hånddesinfektionsmiddel skal derfor være tilgængeligt ved 
puslepladsen. 
 
Forhænget ved døråbningen forurenes let, når børnene bruger rummet. Hvis det 
ikke kan erstattes af en dør, bør der være faste procedurer for hyppig vask af 
forhænget. 

 

 
 
Rudersdal juli 2018 
 
 
Tine Keiser-Nielsen 
Kommunallæge 
Den Kommunale Sundhedstjeneste 
Rudersdal Kommune 
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