Hygiejne legat

Hygiejnelegatet er Danmarks eneste af slagsen og har til formål at forbedre
toiletforholdene i offentlige institutioner.
Legatet indebærer en renovering af et helt toilet med hygiejnisk rigtige løsninger, som
f.eks. væghængt toilet med berøringsfri betjeningsplade, samt et intelligent
skyllesystem, der reducerer ophobning af sundhedsskadelige bakterier i drikkevandet.
En løsning der helt enkelt hjælper til bedre hygiejne og derved større trivsel for både
elever og personale. Hygiejnelegatet er en del af Viegas drikkevandskoncept Viega
Hygiene+.
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Viega Hygiejne legat 2011 Højboskolen i Hørning
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Viega Hygiejne legat 2012 Pilegårdsskolen
Pilegårdsskolens elever har fået et ”intelligent” toilet, som er vand‐ og
energibesparende og er installeret med berøringsfri flader. Det betyder, at
eleverne ikke behøver røre ved noget, når de skyller ud, eller vasker og tørrer
hænder. Derved bliver skolens hygiejne forbedret og risikoen for at eleverne
smitter hinanden nedsættes.
Før billede.:
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Efter billede.:
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Hygiejne legat Pilegårds skolen
Uddrag fra presse meddelelse.:
Effekten af de initiativrige elevers indsats for at forbedre hygiejne og trivsel på skolen
er markant, og de nye toiletforhold er én af de ting, der bidrager til både trivsel og
indlæring. Men samtidig spreder det også en masse positive ringe i vandet andre
steder.
Som kommuneskole kan vi f.eks. ikke bare sige ja til, at nogen vil installere nye
toiletforhold. Det skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og så bliver det pludselig
en ting, som bliver offentligt kendt - og det har været med til at skabe en masse
positiv fokus på, hvordan vi arbejder med at skabe de bedste rammer for eleverne,
fortæller skoleleder Karen Bille Hansen på Pilegårdsskolen i Kastrup, der modtog
legatet og et nyt toilet i 2012.
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Viega Hygiejne legat 2013 Katrinebjergskolen i Århus
Engagerede elever er en drøm for enhver skoleleder. Og skoleleder Christian
Hyltoft Hellum på Katrinebjergskolen i Aarhus skulle da også lige knibe sig i armen
for at være sikker på, at han ikke drømte, da han fik besked om, at skolens elever
havde sikret installation af et helt nyt og hygiejnisk toilet.
Før billede.:
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Balleskolen
På Balleskolen i Silkeborg har man taget konsekvensen af dårlige toiletforhold og
udskiftet de traditionelle toiletfaciliteter med nye hygiejniske installationer. Her har
man tydeligt mærket en forskel på miljø og trivslen efter, de nye toiletter er installeret.
»Vi kan se en tydelig forskel i forhold til tidligere. Eleverne er blevet langt bedre til
at holde toiletterne rene. F.eks. havde vi en del problemer i indskolingen med, at børnene
tissede på gulvet. Det problem har vi stort set ikke mere, og så oplever vi desuden
et lavere sygefravær. Det kan hænge sammen med de nye berøringsfri betjeningsplader,
der desuden letter rengøringen betydeligt,« fortæller Henning Frederiksen,
skoleleder på Balleskolen.
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Balleskolen
Uddrag fra presse meddelelse.:
Efter 50 nedslidte toiletter blev udskiftet med lyse, berøringsfrie toiletter
på Balleskolen i Silkeborg går eleverne – modsat tidligere – nu på toilettet
frem for at holde sig. I dag er toiletterne ligefrem omgæret med respekt af
både elever og medarbejdere.
»Det mest bemærkelsesværdige var, at toiletterne var mørke med brune
fliser og generelt ret klamme.«
Simon Rytter, elevrådsformand og elev i 9.Y på Balleskolen i Silkeborg,
husker let skolens forhenværende toiletter. Mest af alt for - ja, noget skidt.
»Jeg husker dem som altid beskidte og mange steder tegnet til med tusch
og et sted, man lod være med at gå ind. Det var et stort problem, for folk
blev dårlige af at holde sig og kunne nærmest ikke koncentrere sig i
timerne,« fortæller han.
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Balleskolen
Uddrag fra presse meddelelse.:
På Balleskolen havde bakterierne sat sine helt tydeligt spor på de gamle toiletter, fortæller
skolens ejendomsservicetekniker, Finn Karlsen.
»På de gamle toiletter var der almindelig mørtel i fugerne mellem fliserne. Og fuger, der er
tisset på tilstrækkelig mange gange, kan man ikke gøre ordentlig rent. I stedet bliver fugen
porøs og suger tisset til sig. Og så sad bakterierne dér og hyggede sig,« fortæller han.
Man vinker bare
Lyset tænder, når nogen træder ind, wc’et skylder, når en hånd kommer foran den lille eller
store ring over kummen. Vandet tænder, når hanen registrerer et par hænder i vasken,
sæben falder lige i hånden, og håndklædeautomaten udløser papir, når en hånd vinker foran.
Og det har i den grad ændret på elevernes toiletvaner, fortæller elevrådsformanden, Simon
Rytter.
»Det var lidt specielt i starten, at man bare skulle vifte med hånden, så skylder wc’et ud eller
lyset tænder. Nu tager jeg mig selv i at vifte med hånden på andre toiletter, fordi jeg er vant
til ikke at skulle røre ved noget«, siger han.
Og så er det slut med at knibe benene sammen i timerne for at holde sig, til skoledagen er
omme.
»Det er blevet helt almindeligt at gå på toilet nu og ikke rigtig noget, man taler om som før,«
siger Simon Rytter.
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Balleskolen
Uddrag fra presse meddelelse.:
Selvjustits på toiletterne
Til gengæld taler man på Balleskolen gerne om respekten for de berøringsfrie toiletter.
I dag bliver toiletterne gjort rent lige så ofte som altid: Én gang om morgenen og én gang
omkring middagstid. Til gengæld er rengøringen mere overskuelig, især takket være
»hønserøven«, som ejendomsservicetekniker Finn Karlsen kalder toiletrullernes bokse.
»Rullen giver ét stykke toiletpapir ad gangen ud af et lille hul i midten af en boks. Og det
har betydet en besparelse på både wc-papir og mit og rengøringspersonalets arbejde med
at fiske papiret op«, fortæller Finn Karlsen.
Og så er der gået selvjustits blandt eleverne i at holde toiletterne rene. Et berøringsfrit
toilet sladrer nemlig, hvis der bliver sat spor.
»Når alt er så rent og lyst, så afleverer man ikke toilettet uden omtanke. Vi kan se, at
eleverne holder styr på, hvem der har været derinde og er den næste ikke tilfreds med
hygiejnen, så bliver der talt om det,« fortæller ejendomsservicetekniker Finn Karlsen på
Balleskolen i Silkeborg.
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