
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Principper for rengøring på skoler og dagtilbud 
 

Risikoen for kontaktsmitte øges betydeligt ved berøring af kontaktpunkter og overflader, 

der berøres af mange, som f.eks. håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, 

mus, terminaler, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter mv.   

  

Hyppig rengøring af kontaktpunkter er særligt vigtigt. Rengøring med vand og sæbe kan 

løsne og fjerne snavs og mikroorganismer fra overflader, og dermed nedsætte risikoen for 

kontaktsmitte. Almindelig rengøring er i de fleste tilfælde tilstrækkelig, men kan suppleres 

med efterfølgende desinfektion ud fra et forsigtighedsprincip. 

 

Frekvens af rengøring bør tilpasses aktivitet, således at der sikres hyppig og gentagen 

rengøring af kontaktflader i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange 

berøringer. 

 

Rengøring  Udføres af Område Hyppig 

hed 

Metode 

Klasselokaler, 

stuer/grupperum 

på institutioner, 

SFO 

Ejendomme Rengøring af fælles 

kontaktpunkter såsom 

berøringsflader/gribe-

punkter eller andre 

flader, der berøres 

med hænderne 

Dagligt x 1 Vand og 

sæbe 

Rengøring af toiletter Dagligt x 1 Vand og 

sæbe 

Rengøring af gulve 

skoler 

Ugentligt x 1 Vand og 

sæbe 

Rengøring af gulve 

daginstitutioner 

Dagligt Vand og 

sæbe 

Trapper 

Kontorer 

Mødelokaler 

Personalerum 

Dagligt x 1 Vand og 

sæbe 

Kaffemaskine og 

køleskab 

Dagligt x 1 Vand og 

sæbe 

Skraldespande 

tømmes dagligt, og 

altid inden de fyldes 

helt. 

 

Dagligt x 1  

Udendørs opsat 

håndvaske 

Medarbejdere 

på skole eller 

dagtilbud 

 

 Dagligt x 1 Vand og 

sæbe 
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Side 2 

Faglokaler Ejendomme Rengøring af fælles 

kontaktpunkter såsom 

berøringsflader/gribe-

punkter eller andre 

flader, der berøres 

med hænderne

  

Dagligt x 1 Vand og 

sæbe 

Rengøring af gulve Ugentligt x 1 Vand og 

sæbe 

Hvis der konstateres et barn eller en medarbejder smittet med 

coronavirus og det via smitteopsporingen vurderes, at der er nære 

kontakter på skolen, som hjemsendes, skal rengøringsenheden 

kontaktes. 

 

I de tilfælde sendes en taskforce ud til den aktuelle skole og i 

samarbejde med skolen vurderes og aftales behov for yderligere 

rengøring. 

Faglokaler Medarbejder, 

der bruger 

faglokalet 

Overflader på borde 

og andre 

kontaktpunkter efter 

brug af lokalet. 

Mellem hvert 

hold, der 

bruger 

lokalet 

 

Overflade 

desinfektion 

Redskaber, 

instrumenter etc. 

Rengøres 

mellem 

brugerne 

Overflade 

desinfektion 

eller vand og 

sæbe 

Skriveborde Den enkelte 

medarbejder 

Tastaturer, mus, 

telefon, bordflade 

inkl. berøringsflader 

på undersiden. 

 

Dagligt x 1 

eller før og 

efter brug, 

hvis fælles 

 

Overflade 

desinfektion 

Inde- og 

udendørs legetøj 

Medarbejdere 

på skole eller 

dagtilbud 

Legetøj, der bruges i 

løbet af dagen. 

Dagligt x 1 Vand og 

sæbe 

Dagtilbud Medarbejdere 

i dagtilbud 

Rengøring af fælles 

kontaktpunkter såsom 

berøringsflader/gribe-

punkter eller andre 

flader, der berøres 

med hænderne. 

Frekvensen 

af rengøring 

bør tilpasses 

aktiviteten, 

således der 

sikres hyppig 

og gentagen 

rengøring af 

kontaktflader 

i lokaler og 

situationer 

med mange 

besøgende 

og/eller 

mange 

berøringer. 

Vand og 

sæbe 

 


