
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

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 2 

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 

20. maj 2020 

Marie Louise Daugård  

Sundheds- og Omsorgsafdelingen 

MarieLouise.Daugaard@silkeborg.dk 

Søvej 3, 8600 Silkeborg 

Sagsnr.: EMN-2020-01396 

EAN nr.: 5798005639305 

 
Søvej 1 • 8600 Silkeborg 

Tlf.: 89 70 10 00 

www.silkeborg.dk 



 

 

 

 

Side 2 

Faglokaler Ejendomme Rengøring af fælles 

kontaktpunkter såsom 

berøringsflader/gribe-

punkter eller andre 
flader, der berøres 

med hænderne

  

Dagligt x 

2  

Vand og sæbe 

Rengøring af gulve Ugentligt 

x 2 

Vand og sæbe 

Faglokaler Medarbejder, 

der bruger 

faglokalet 

Overflader på borde og 

andre kontaktpunkter 

efter brug af lokalet. 

Mellem 

hvert 

hold, der 
bruger 

lokalet 

 

Overflade 

desinfektion 

Skriveborde Den enkelte 

medarbejder 

Tastaturer, mus, 

telefon, bordflade inkl. 

berøringsflader på 

undersiden. 
 

Dagligt x 

1 eller 

før og 

efter 
brug, 

hvis 

fælles 

 

Overflade 

desinfektion 

Legetøj Medarbejdere 

på skole eller 
dagtilbud 

Legetøj, der bruges i 

løbet af dagen 

Dagligt x 

1 

Vand og sæbe 

 


