
Sundhedsplejens  
konsulentfunktion på skolen 

 
V. LEDENDE SUNDHEDSPLEJERSKE I VEJLE, ULLA DUPONT 

29.10.2013 



Lovgrundlag  - Sundhedslovens § 124 

Rådgivning  og vejledning i relation til: 

•Smitsomme sygdomme 

•Forebyggelse af ulykker 

•Hygiejnemæssige forhold 

•Sundhedsforholdene på skolen 
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Sundhedsplejersken 
samarbejder med: 

• Teknisk forvaltning 
(sundhedsrådgivning ved 
ny/ombyggeri fx. af toiletter) 

• Embedslægerne 
(smitsomme sygdomme, 
hygiejneproblemer o.a.) 

• Skadedyrslaboratoriet 
(opdagelse af skadedyr – 
procedurer) 3 
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STATUS PÅ TOILETFORHOLD PÅ SKOLERNE 

Mere end 60 % af eleverne i 7. klasse 
synes ikke forholdene på skolens toilet 
er i orden, de udtaler: 

• Der er ikke toiletter nok 

• Toiletterne lugter 

• Toiletterne er ulækre 

• Der er urin og vand på gulvene 

• Der mangler ofte sæbe og håndklæder 

• Der mangler toiletpapir 

• Man kan ikke være i fred 
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KONKRETE FORSLAG TIL INDSATSER FOR AT 
FORBEDRE TOILETFORHOLDENE PÅ SKOLEN 

•Sundhedspædagogiske 
aktiviteter 

 

•Informationsarbejde 

 

•Dialog med skoleledelsen 
for bedre rammer 
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SUNDHEDSPÆDAGOGISKE AKTIVITETER: 
 

•  Personale og børn undervises i principper for korrekt 
håndvask og hygiejne 

•  Børn i de yngste klasser undervises om deres eget 
ansvar for hygiejne og for at hjælpe med at holde 
toiletterne rene.  

• Det kan fx ske ved at lade toiletbesøg  
indgå som pædagogisk øvelse i undervisningen. 
 

                     Spørg din skoles sundhedsplejerske 
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INFORMATIONSARBEJDE: 
 • Inddragelse af børn og forældre i arbejdet vedrørende 

gode hygiejnerutiner på skolerne 

• Opsætte plakater ved alle håndvaske, hvor det vises, 
hvordan man vasker hænder korrekt 

• Opsætte plakater/tegninger på toiletdørene for at 
illustrere, at man skal huske at trække ud 

• Afholde ”hygiejnedage” på skolen  
(eventuelt i tilslutning til ”Hygiejneugen” = uge 38). 
 
                      Spørg din skoles sundhedsplejerske 

 

              



DIALOG MED SKOLELEDELSEN FOR BEDRE RAMMER FX : 

 
• tilstrækkeligt antal toiletter tæt på børnene 

• gode håndvaskemuligheder andre steder end på toiletterne 

•  at toiletter ved renovation får glatte overflader (vægge og gulve) uden kroge 
bag toilet, rør mv., som er svære at rengøre 

• enkle låsemekanismer på alle toiletter, så der ikke er risiko for, at låsene 
”går i baglås”, hvilket nogle børn frygter 

•  udarbejde rutiner for rengøring og kontrol af sæbe, toiletpapir, 
papirservietter og tømning af affaldsspand midt på dagen eller flere gange 
dagligt 

•  vælge armaturer og sæbedispensere, der kan betjenes med underarmen 

•  vælge armatur og håndvaske, hvor man kan drikke af hanen uden besvær. 
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 

• SUNDHEDSPLEJENS KONSULENTFUNKTION PÅ SKOLER 
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