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I forbindelse med budget 2017 blev følgende besluttet af byrådet:
Der afsættes 20 mio. kr. til renovering og etablering af nye toiletter på 
folkeskolerne, hvoraf i alt 1,5 mio. kr. i fire år findes ved interne 
omprioriteringer. 

Den endelige disponering af midler til renovering og udbygning af skoletoiletter 
efter høringen er nu tilgængelig nedenfor. Forslaget har været i høring af to 
omgange, først ved de prioriterede skoler, dernæst ved alle skoler. Se tabel 1 
med oversigten.

Denne prioritering er sket ud fra følgende prioriteringskriterier:
• De skoletoiletter med den ringeste rengøringsfaglige stand renoveres
         først 
• Renovering af skoletoiletter gennemføres under forudsætning af en 50 % 
         decentral medfinansiering af anlægssummen, da renovering falder inden
         for skolernes decentrale ansvar for indvendig vedligeholdelse
• Skoler, der har det største behov ud fra arealprincipperne i 
         skoleudbygningsprogrammet, og samtidig har et forestående 
         anlægsprojekt i forhold til RULL 14 eller RULL 16 får udbygget med nye
         toiletter, så antallet af toiletter på disse skoler er et toilet pr. klasse

Tabel 1: Den konkrete prioritering

 Sagsbehandler:    Direkte telefon: 30 71 56 68
 Lene Vestervang Olsen    Direkte e-mail: lvol@aarhus.dk
 

Baggrund

Skolenavn
Antal	
indetoiletter	til	
renovering

Nye	toiletter,	
prioriteret

Nye	toiletter	i	
aktuelle	
projekter

Anlægsramme	i	
tusinde	til	
renovering

Anlægsramme	i	
tusinde	til	
nybyggeri

Central	
finansiering	i	mio.	

Decentral	
finansiering	i	
mio.	

2017 2018 Sammen	med	
anlægsprojekt

Risskov Skole 10 4 10 650              1.000          1.325,0            325,0           
Ellevangskolen 6 390              ‐               195,0               195,0            97,5           97,5          
Virupskolen 5 10 325              ‐               162,5               162,5           
Lystrup Skole 10 650              ‐               325,0               325,0            325,0        
Elsted Skole 10 650              ‐               325,0               325,0            325,0        
Samsøgades Skole 16 1.040          ‐               520,0               520,0            520,0        
Skovvangskolen 8 15 520              3.750          4.010,0            260,0            130,0         130,0        
Vorrevangskolen 10 650              ‐               325,0               325,0            325,0        
Katrinebjergskolen 10 6 650              1.500          1.825,0            325,0           
Holme Skole 6 6 390              1.500          1.695,0            195,0           
Sabro‐Korsvejskolen 7 455              ‐               227,5               227,5            113,8         113,8        
Sødalskolen 14 910              ‐               455,0               455,0            455,0       
Åby Skole 23 ‐               ‐               ‐                   ‐               
Gammelgårdskolen 20 1.300          ‐               650,0               650,0           
Tranbjergskolen T 20 1.300          ‐               650,0               650,0            650,0       
Rosenvangskolen 6 390              ‐               195,0               195,0           
Vestergårdskolen 7 455              ‐               227,5               227,5           
Kragelundskolen 20 1.300          ‐               650,0               650,0            455,0         195,0     
Malling Skole 3 8 195              2.000          2.097,5            97,5             
Beder Skole 10 650              ‐               325,0               325,0           
Sølystskolen 10 650              ‐               325,0               325,0            325,0        
Skåde Skole 10 ‐               2.500          2.500,0            ‐               
Hårup Skole 3 195              97,5                 97,5             
Læssøesgade Skole 8 520              260,0               260,0           
Bakkegårdskolen 10 650              ‐               325,0               325,0           
I alt 229 49 43 14.885  12.250  19.692,5  7.442,5  2.616,3    1.446,3   195,0
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Problemets berettigelse

Toiletbesøg er afgørende for
sundhed og velbefindende

Eleverne bliver ikke så dygtige de kan!

Når elever ikke bruger på toiletterne... sker følgende:

Hygiejneniveauet falder pga. 
lavere hyppighed af håndvask.

Børnene holder sig, hvilket 
afleder en række andre 

problemer

Børnene undgår at 
spise og drikke 
tilstrækkeligt

Smittespredning 
stiger

Sygefravær Utilpashed Mistrivsel Koncentrationsbesvær

Der kan opstå 
alvorlige 

følgevirkninger som 
inkontinens og 
forstoppelse
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Problemets grundsten

Dette er det mest udbredte problem og med størst negativ betydning 
for en hygiejnisk og rar brugeroplevelse af et toilet.
Det er naturligt, at der opstår lugtgener som følge af rummets 
tilsigtede handlinger, men det bør være forventeligt at netop disse 
naturlige lugte ikke er vedvarende.
Vedvarende lugtgener kan stamme fra flere kilder:
• Gamle installationer som i sig selv lugter råddent 
• Skjult mug, råd, skimmel svamp 
• Afløb og vandlåse 
• Dårlig eller manglende udsugning 
• Dårlige installationer (fx urinaler, vaske) 
• Dårlige, slidte, fejlagtige overflader (Gulve, vægge, paneler) 
• Dårlige rengørings forhold

• Omfang og standard for rengøring 
• Belastning af det enkelte toilet i forhold 
  til rengøring
• Tilstrækkeligt lys for rengøring

• Åbenhed og accept omkring 
  tissepauser 
• Afstande og antal af toiletter
• Læring om kroppens funktioner og 
   sundhed

• Inddragelse af børnene 
• Klassevis tilhørsforhold til de enkelte
  toiletter
• Dannelse og ansvarsfølelse overfor 
  hinanden

• Udskiftning af udtjente installationer
• Rengøringsvenlige overflader og design
• Effektiv udluftning
• Løbende vedligehold af afløb og 
  vandlåse

• Privathed ved vægge fra gulv til loft
• Lydforhold
• Valg af gode og tydelige låsesystemer
• Behagelig belysning

• Robuste materialer og løsninger
• Handling ved opstået uheld/misbrug
• Adfærdsdesign som minimerer 
  uhensigtsmæssige handlinger
• Aldersbetingede løsninger og indretning
• Æstetik som understøtter respekt og 
  omtanke

Utryghed ved at gå på toilettet knytter sig særligt til kulturbetingede 
faktorer som tabu, blufærdighed og manglende accept af, at der skal 
være tid til toiletbesøg. 
I relation til toilettets fysiske rammer er lys, lyd og låse også 
væsentlige parametre, for hvor trygt det føles at gå på toilet.
Samt i denne forbindelse hvor privat selve toiletrummet opleves.

Det er et vilkår med børn som brugere, at der kan opstå hændelige 
uheld som f.eks. at tisse ved siden af, hvilket kan have en negativ 
indflydelse på, hvorledes efterfølgende brugere oplever toiletrummet. 
Dertil forekommer også desideret disrespekt for rummet, med 
misbrug og hærværk til følge i yderste konsekvens. Som 
udgangspunkt har disse handlinger rod i helt andre årsager og er 
frakoblet selve toiletrummet; men rummets generelle stand og 
æstetik spiller en meget væsentlig rolle, i forhold til hvorledes man 
behandler det og efterlader det til de næste brugere. 

Dårlig lugt Fokus på rengøring   ><   Fokus på overflader og installationer

Fokus på kultur og regler   ><   Fokus på rumoplevelsen

Fokus på ansvar og ejerskab   ><   Fokus på holdbarhed og vandalsikring

Utryghed

Fejlbrug/Misbrug

De væsentligste grunde 
til at børn undgår toiletterne er:

De væsentigste fokuspunkter 
på et komplekst problem:
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Følgende anbefalinger tager sit afsæt i de bedst mulige løsninger, som vi på 
nuværende tidspunkt kender til.

Ved prioriteringer og valg i forbindelse med renovering af skoletoilettene, er 
der mange parametre, som spiller ind og selv de mindste detaljer kan være 
afgørende for, hvor godt vi lykkedes med at sikre gode forhold på toiletterne 
også fremadrettet. 
Selvom der etableres toiletter med de bedste materialer og nyeste tekniske 
løsninger, er der mange andre faktorer, som spiller ind, når skoletoiletterne 
gang på gang bliver stillet til ansvar for dårlig trivsel, inkontinens og ringe 
hygiejne.
Kultur, alder og udviklingstrin, afstande, antal brugere pr. toilet, 
rengøringsomfang, adfærd og tabu er et udsnit af parametre, som spiller ind, 
når det ikke lykkedes at fastholde den gode toiletoplevelse på trods af 
inversteringer i de fysiske rammer. 

I forbindelse med, at der frigøres midler til renovering og etablering af 
skoletoiletter, igangsættes der en række pilotprojekter, hvor denne 
kompleksitet ønskes undersøgt nærmere. Med målet om at indsamle og 
afprøve vigtig viden om, hvorledes man ved en helhedsorienteret indsats, kan 
sikre fremadrettet succes med inversteringen i de fysiske rammer, udføres 
disse pilotprojekter som et grundlag for en revideret version af dette katalog.  

Anbefalingerne er således ikke krav, men en foreløbig rettesnor i afklaringen 
af prioriteringer og valg for den enkelte skole. Det er vigtigt at have 
opmærksomhed på, at anbefalingerne tager afsæt i nuværende viden, og at 
disse vil løbende blive revideret og opdateret i forbindelse med de erfaringer, 
som indsamles i pilotprojekterne. 

Introduktion til anbefalinger
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Privathed og tryghed

For at sikre den enkelte elevs oplevelse af tryghed og 
privatliv, anbefales det at etablere lukkede toiletrum - med 
fuld adskillelse fra gulv til loft som isolerede vægge, omkring 
det enkelte toilet. 

Det anbefales således ikke at etabelere toiletter med 
spanske vægge el.lign lette konstruktioner.

Ved at sikre at det enkelte rum ikke har åben forbindelse til naborum, 
eller blot er adskilt af en tynd væg, kan evt. bekymring om lyd og 
lugtgener rummene imellem minimeres. 
Samtidig sikres det, at der ikke er mulighed for at klatre over/under 
eller tage billeder med mobiltelefoner fra nabobåse.

Antal og placering

Det er hensigten at arbejde for, at der er minimum ét toilet 
pr. klasse. 

Det anbefales at prioritere korte afstande og tilhørsforhold.
Ved renovering kan man med fordel se på hvilke toiletter, 
der bruges af hvilke klasser og herved afklare, hvor der 
skal prioriteres en indsats, så alle klasser sikres kortest 
mulige afstand til gode toiletforhold. 
Ved nyetablering bør man stræbe efter at etablere de nye 
toiletter i relativ kort afstand til de klasserum, som ikke har 
nærliggende toiletter og herved have toiletter fordelt over 
hele skolen. 
Det anbefales således ikke at etablere mange toiletter 
sammen på få steder. 

Ved kortere afstand til toilettet bliver det nemmere at nå toilettet i tide, 
og samtidigt bliver ’afbrydelsen’ fra undervisning eller frikvater 
mininimeret. 
Der findes gode erfaringer med at tildele den enkelte klasse deres 
’eget’ toilet, hvorved ejerskab og hermed påpasselighed og 
ansvarsfølelse for rummet øges. 

Anbefaling:

Anbefaling:

Effekter:

Effekter:

Disponering og indretning

Synlighed

Ved flere toiletter med fælles forrum anbefales det, særligt 
for de mindste klassetrin, at skabe indkig til forrummet, 
f.eks. ved et vindue i døren. 

Muligheden for både indkig og udsyn fra forrummet kan skabe tryghed, 
da eleven kan opretholde en kontakt til omgivelserne ved håndvask. 
Samtidigt vil det hurtigt være synligt, om toilettet har brug for oprydning 
eller lignende, så dette kan blive ordnet.

Anbefaling:

Effekter:
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Størrelse

Der findes ikke nogen fastlagt standard for dimensioner på 
almene toiletrum. Derudover vil de eksisterende 
toiletforhold og rumligheder variere meget på de forskellige 
skoler. Dette vilkår vil i mange tilfælde være en binding i 
forhold til toiletrummets størrelse, hvorfor følgende 
anbefalinger skal ses i sammenhæng det muliges kunst og 
den aktuelle kontekst.

Det enkelte toiletrum med vask eller med vask i forrum bør 
som minimum dimensioneres og indrettes efter principper 
som på tegningerne. 
Handicaptoiletter skal som minimum opfylde krav i 
bygningsreglementet
 

Disse dimensioner sikrer, at det er muligt at bevæge sig rundt i rummet 
i det nødvendige omfang.

Ved ombygning skal der søges myndighedsgodkendelse.

Anbefaling:

Effekter:

Opmærksomhed:

295www.hfb.dk ·© Byggecentrum 
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Badeværelser
Håndvask og WC anbringes ved siden af hinanden eller vinkel ret på hinan-
den, så vasken kan nås fra WC'et. Spejle anbringes således at højden på 
underkanten er max. 100 cm fra gulv, så også børn kan bruge det. 

Alle mål er i cm, hvor andet ikke er angivet.  

Sanitetsgenstande i boligen

WC-rum med håndvask
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Antallet af sanitetsgenstande i boligen er afhængig af personbelastningen ved normal 
standard.

Personbelastning pr. bolig WC
Lille 
håndvask

Stor  
håndvask

Bidet brusebad Badekar

1–2 1 1 1

3–4 1–2*) 1 1 1 1*)

5–7 2 1 2 1*) 1 1

*) ved høj belastning
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OFENTLIGE TOILETTER - HANDICAP

Indv. mål 190 x 200 cm
Lever op til BR10 og ISO/DIS 21542.

Der er ingen krav til 
dybde til Håndvask 
og WC i BR10.
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Overflader

Gulv

Gulve anbefales udført i perginol med hulkel mod 
vægflader.
Det anbefales ikke at etablere skridsikre gulve i selve 
toiletrummet.
Alternativt til perginol kan vinyl anvendes.

Perginol kan støbes på de fleste eksisterende undergulve, er 
skridsikkert og rengøringsvenligt. Materialets hårdhed gør det særdeles 
slidstærkt og modstandsdygtigt over for også skrappere 
rengøringsmidler.

Erfaringer med lægning af perginol viser, at det er af yderst 
vigtighed, at det udføres med et højt fagligt niveau, da der 
ellers kan opstå en række uhensigtsmæssige følger ved 
valget af dette materiale.Vær derfor særlig opmærksom 
ved valg af fagentreprenør og få kvalitetssikret resultatet 
ved aflevering.
Vær også opmærksom på, at perginolen skal 
vedligeholdes ca. hvert 5 år med ny toplak.
For mere information kontakt da bygningskonsulenten.

Vægge

Vægoverflader anbefales udført som flisevægge til min. 
overkant dør af klassiske glaserede fliser. 
Dog minimum fliser ved vådzoner i henhold til BR
Ved malede vægge; minimum glans 50
Ved lette/fritstående vægge: højtrykslaminat

Ved vægoverflader, som flisevægge, muliggøres afvaskning af alle 
væggene og  spuling ved omfattende rengøring.

Opmærksomhed:

Anbefaling:

Anbefaling:

Effekter:

Effekter:

Loft

Lofter anbefales udført som hygiejne lofter. 

Ved at sænke efterklangstiden bliver rummet mere behageligt at 
opholde sig i. Herved kan eventuelle bekymringer om lyde til 
nærliggende rumligheder mindskes.

Døre

Døre bør være med glat, rengøringsvenlig overflade
Glas i dør ved fælles forrum

Ved glatte døre, muliggøres afvaskning og hermed bedre hygiejne.
Ved at etablere glas i fordøren øges tryghedsfølelsen, da man har 
kontakt til rummet ved siden af. Denne synlighed kan også være med 
til at understøtte, at eleverne tænker over at efterlade rummet i god 
stand.

Det er hensigten at afprøve nye materialer til både gulv og 
vægge med henblik på at forbedre rengøringsvenlighed og 
holdbarhed, samt at sænke rumklangen, da denne 
forstærker uønskede lyde uden brug af akustiklofter. 

Erfaringer med brug af skydedøre til forrum vil også blive 
afsøgt nærmere med afsæt i at mindske bakteriers 
bevægelse fra toiletter til omkringliggende rum.

Anbefaling:

Anbefaling:

Effekter:

Effekter:

Pilotprojekt:
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Fast inventar og detaljer

Toilettet

Det anbefales at udføre toiletter som hængende på 
forsatsvæg i fuld højde, med plads for indbygningscisterne.
Toiletter har typisk 2 skyl, men bør kunne indstilles så 
vandmængden i begge skyl svarer til stort skyl. Skålen bør 
være udført glaseret indvendigt i skyllerenden eller uden 
skyllerende og med udvendige glatte sider uden 
fordybninger og skjulte monteringsbeslag.
Toilettet skal være dimensioneret så det kan monteres med 
siddehøjde som svarer til ca. 42cm, uden at underkant af 
kummen er mindre end 10cm over gulv.

Væghængte toiletter minimerer rengøringsflader og rengøring af gulvet 
lettes. Derfor er det også vigtigt, at underkant kumme er i en højde 
som muliggør dette.  
Ved valg af ét stort skyl mindskes risiko for valg af for lille skyl, som 
ikke fuldt skyller kummen ren.
Ved indvendig glasering af skyllerenden sikres bedre fordeling af 
kummeskyllet også efter flere års brug og slid. 

Vask

Vaskens størrelse og propertioner bør passe til rummets 
størrelse og have en minimum dybde på 18cm.
Hvor det er muligt, bør vasken monteres helt til væg.
Bundventil bør gå glat med bunden
Installationer til vand, afløb og el bør så vidt muligt 
integreres i vægge. 
Det anbefales at blandingsbatteriet monteres bagerst i 
vasken.

Ved den rette størrelse vask mindskes stænk og overskyl fra vasken. 
Ved at sikre at bundventilen går glat med vaskens bund, sikres det at 
brugere ikke kan stoppe papir eller andet ned i ventilen og hermed 
stoppe vasken.
Skjulte installationer minimerer rengøringsflader.

Anbefaling: Anbefaling:

Effekter:

Effekter:

Spejl

Spejle anbefales muret ind ved etablering af fliser ellers 
limet på eksisterende vægoverflade.
Spejlets underkant bør max. være 100cm over gulv, for at 
elever kan se sig selv i spejlet.
Alternativ placering til over vask kan overvejes.

Ved at sikre at spejlet sidder forsvarligt fast uden hjørner eller kanter, 
som man kan få fat om, mindskes risikoen for at der bliver pillet ved 
det med skader til følge.
 

Belysnings armaturer

Armaturer til grundbelysning anbefales integreret i 
loftsystem.
Dertil anbefales yderligere belysning over vask/spejl. 
Selve armaturet bør være lukket og stænktæt, dvs med 
skærm for lyskilden.
Alt belysnign bør udføres med korrekt placeret pir 
censorer, således man ikke skal gå ind i rummet, før lyset 
tændes.

Ved integrerede og lukkede lysarmaturer mindskes samling af snavs og 
støv, og armaturet kan  nemmere rengøres.
Pir censorer sikrer at lyset automatisk slukkes, når rummet ikke 
benyttes. 

Beskrives også under ’Indeklima’

Anbefaling:

Anbefaling:

Effekter: Effekter:



Anbefaling:

Effekter:

Derudover vil der i pilotprojekterne blive set nærmere på 
nye produkter indenfor urinaler, og adfærdsregulerende 
løsninger, som anvisende lysblink på sæbedispenser og 
forsøg ifb.med papirholder for at sikre hensigtmæssig 
adfærd.Det er hensigten at undersøge effekten af toiletter med 

automatisk skyl, alternativ placering og forstærkning af 
spejle, samt forskellige lysløsninger i samråd med 
eksperter inden for feltet.

Pilotprojekt:

Pilotprojekt:

2120

Blandingsbatteri

Vandhaner anbefales som berøringsfrie 230V, monteret 
bagerst i vasken.
Vandet bør være fast forblandet til 20-25grader. Armaturet 
bør have mulighed for at begrænse vandtrykket. 4-5 l/min. 
er passende. Armaturet må ikke ramme ned i vaskafløb/
ventil.

Håndfri armaturer letter rengøring, samt optimerer hygiejneforhold. Det 
er vigtigt med mulighed for håndvask med varmt vand, både for 
komfort og hygiejne. Koldt drikkevand bør være tilgængeligt ved 
dedikerede vandtap andre steder på skolen.
Med mulighed for at indstille vandmængden, kan denne justeres, så 
overskyl undgås - særligt vigtigt ved små vaske uden høj dybde

.

Håndtørrer/papirdispenser (og papirkurv)

Det anbefales at vælge papir til at tørre hænder i. Dette 
med baggrund i, at det er den mest hygiejniske løsning.

Der kan listes både fordele og ulemper ved de fleste 
løsninger, og valget af håndtørring vil i mange tilfælde 
hænge sammen med det system, man allerede har i forhold 
til at lette drift, hvilket forståeligt vil være en faktor i 
beslutningsprocessen. 
Papirkurve bør være rengøringsvenlige og æstetiske. 

Ved valg af papirhåndklæder eller papirrulledispenser, sikres minimering 
af smittespredning og luftbårne bakterier.

 

Anbefaling:

Anbefaling:

Effekter:

Effekter:

Låse

Låse skal være med slå, således at det er muligt at åbne 
udefra i nødsituationer. Det anbefales at sikre, at låsene er 
valgt med en tilstrækkelig robusthed for slag og 
smækkende døre. 
Der bør være en tydelig farveindikator, som viser fri/optaget 
og som er slidstærk, så den ikke forsvinder med tiden. 

Det er et sikkerhedsspørgsmål med låse, som kan åbnes udefra i 
tilfælde af, at brugeren kan få et ildebefindende i rummet eller have frygt 
for ikke at kunne komme ud. Samtidigt er dette også en kilde til 
utryghed, i forhold til om nogen kan finde på at åbne døren udefra i 
forbindelse med drillerier el.lign. 
Ved tydelig angivelse af FRI/OPTAGET indikator minimeres fejlagtige 
greb og ryk i døren og medfølgende utryghed.

Anbefaling:

Effekter:

Sæbedispenser

Sæbedispenser anbefales, som berøringsfri og placeret 
over vask eller papirkurv.
Type og producent i henhold til indkøbs- og driftsaftaler. 

Ved placering over vask eller papirkurv undgås det, at dryp ender på 
gulv eller nedre væg og hygiejne og rengøringsvenlighed sikres. 
Berøringsfrie dispensere maksimerer hygiejnen

.



Pilotprojektet følger forsøg med intelligent distribueret 
udluftning, hvor der suges efter behov - eksempelvis efter 
et længere toiletbesøg.

Pilotprojekt:

2322
Indeklima

Udluftning

Det anbefales at sikre effektiv udluftning for hvert enkelt 
toiletrum.
Som minimum udluftningsmulighed

Ved udsugning/udluftning sikres en god luftkvalitet, samt lugtgener kan 
mindskes.

Varme

Mange indeliggende toiletter behøver ikke deres egen 
varmekilde. Ved nyetablering eller renovering af toiletter 
med varmekilde anbefales det at etablere gulvvarme om 
muligt. Varme kan eventuelt også etableres i forbindelse 
med indblæsning for udsugningsanlæg.
Alternativt anbefales det som minimum, at sikre at 
radiatorer svarer til toiletrummets nye standard, og om 
muligt er en type, som kan monteres glat med væg.

Ved at sikre at toiletrummene ikke er kolde og dermed også ofte 
fugtige, sikres en optimal komfort og velvære i rummet.
Ved ikke at have synlige varmekilder lettes rengøring, og rummet får et 
mere rent og roligt udtryk.
Gulvvarme vil iøvrigt fremskynde tørringstiden efter rengøring af gulve.

 

Anbefaling:

Anbefaling:

Effekter:

Effekter:

Lys

Dagslys ved translucente vinduer, suppleret med kunstig 
belysning er at foretrække. 
Ved indeliggende rum bør lysets farve og intensitet nærme 
sig dagslys mest muligt.

Lysets kvalitet har betydning for brugerens velvære og oplevelse af 
rummet.
Samtidigt er tilstrækkeligt lys vigtigt for at kunne se snavs og dermed 
sikre de bedste vilkår for rengøringsniveauet. 

Anbefaling:

Effekter:



2524

Farver

Eftersom standarden på badeværelser og toiletter i boliger 
er steget markant igennem de sidste årtier, bør det 
tilstræbes at sikre en æstetik, som ikke er fuldstændig fjern 
fra det, eleverne kender hjemmefra - uden at dette går ud 
over rengøringsvenligheden.
Det anbefales derfor at farvesætte toiletterne i et omfang, 
hvor det sikres, at de ikke fremstår kolde og kliniske. 

Ved at mime en atmosfære, som eleverne kender til, skabes der 
tryghed, og rummet kan være med til at anspore hensigtsmæssig og 
forventet adfærd i rummet. Rummet bliver samtidigt et behageligt og 
imødekommende miljø, så bliver det en god oplevelse at komme på 
toilettet.

Æstetik og stemning

Anbefaling:

Effekter:

Udsmykning

Udsmykning kan være vanskelig at rengøre. Kunst og 
udsmykning, der kan berøres med hænder, skal derfor 
kunne tåle rengøring og desinfektion med egnede midler.
Det kan anbefales at benytte dørflader til grafisk kunst/
budskaber, da dette kan laves i rengøringsvenlige folier/
overflader. 

Udsmykning af toiletrum kan være med til at skabe en god oplevelse 
og bryde opfattelsen af toilettet som et institutionsrum. 
Derudover kan udsmykningen også bruges aktivt til at fastholde 
brugeren, så denne ikke skynder sig ind og ud, men derimod giver sig 
den nødvendige tid til ærindet, samt efterfølgende sanitering og 
oprydning. Ydermere kan udsmykningen bidrage til at henlede 
brugerens opmærksomhed på ønskelig adfærd. 

Anbefaling:

Effekter:

Det er hensigten at undersøge forskellige muligheder for 
grafik, skærme og farvesætning i sammenhæng med 
afprøvning af nye overfladematerialer. Muligvis også 
forsøg med lyssætning i gulve m.v.

Pilotprojekt:



Det er hensigten at undersøge effekten af inddragelse og 
aktivering af eleverne, ved læringsforløb, gamification og 
nudging.

Pilotprojekt:

2726
Adfærd og pædagogik

Læringsforløb

For at sikre det optimale niveau af håndhygiejne både 
generelt og i forbindelse med toiletbesøg, er det vigtigt, at 
eleverne forstår hvorfor og hvordan hygiejne bør 
optimeres.
Læringsforløb kan indgå i mange fag, eksempelvis vil 
dansk, matematik og naturfaglige fag være oplagte. 
For at sikre fastholdelse af god praksis bør læringsforløb 
tænkes ind som gentagne seancer igennem hele 
skolegangen, hvorved de tilpasses det aktuelle klassetrin. 

Viden om og forståelse for vigtigheden af håndvask kan motivere børn 
til at tage del i og ansvar for egen håndhygiejne og helbred.

Handling på fejlbrug/misbrug

Det bør sikres, at der er udtænkt arbejdsgange og rutiner 
for at ’stoppe ulykken’ ved uheld eller vandalisering af 
toiletterne. Eleverne bør vide, hvem de kan gå til for at få 
bragt toilettet tilbage til en acceptabel standard hurtigt.

Ved hurtig indgriben og udbedring af uheld og hærværk forbygges 
tilbagevendene myter om dårlige toiletoplevelser baseret på 
enkeltstående uheldige situationer, samt det undgås, at rummet lægger 
op til videreførelse af disrespekt for rummet og efterfølgende brugere.

Åbenhed og antitabu

Tabu og utryghed omkring toiletbesøg bør tages alvorligt og 
adresseres. Eksempelvis ved temaforløb og debatter, hvor der skabes 
fokus på, hvordan man sikrer at det er naturligt og altid accepteret at 
kunne gå på toilet, når man trænger.

Ved at italesætte problematikker omkring toiletter og brugen heraf som 
et dannelsestema, kan barrierer, som tabu og uhensigtsmæssige 
kulturer med tiden nedbrydes. .

Inddragelse og gamification

Børns interesse for leg og konkurrence kan bruges aktivt i 
arbejdet med at inddrage og sikre ejerskab for toiletternes 
fremtoning. Eksempelvis ved præmiering af gode indsatser 
for hygiejne eller toiletternes fremtoning.

Børn vil som udgangspunkt gerne gøre det godt, så ved at gøre dem til 
aktive medspillere og gøre det sjovt at gøre det rigtige kan ønskelig 
kultur og adfærd understøttes. 

Anbefaling: Anbefaling:

Anbefaling:

Anbefaling:

Effekter:

Effekter:

Effekter:

Effekter:



2928
Tjekliste til prioritering

Valg af toiletter

Afklaring af hvilke toiletter der har de mest udfordrede 
rengøringsforhold og har største belastning af brugere

Afklaring om afgrænset tilhørsforhold til toiletter

Rengøringsvenlighed og holdbarhed

Valg af rengøringsvenlige og holdbare overfladematerialer

Opmærksomhed på samlinger og skjulte installationer 
(hulkel og montering af komponenter)

Opmærksomhed på tilstrækkelig belysning

Opmærksomhed på at minimere vandrette flader, kanter, 
hjørner og kroge

Opmærksomhed på komponenters holdbarhed og 
mulighed for udskiftning (Eks. lysarmaturer, dispensere, 
blandingsbatterier mv)

Design og indretning

Opmærksomhed på at sikre tryghed ved lukkede vægge

Opmærksomhed på låsesystem, sikkerhed og tydelighed

Opmærksomhed på lyssætning

Opmærksomhed på æstetik, farver og stemning

Indeklima

Opmærksomhed på udsugning/udluftning

Opmærksomhed på varme og undgå træk og kulde

Adfærd og ejerskab

Opmærksomhed på inddragelse af og information til elever 
og ansatte i forbindelse med ombygningen

Opmærksomhed på læringsforløb til at sikre god hygiejne

Opmærksomhed på om kultur og regler på skolen er 
hensigtsmæssige og understøtter den ønskede effekt af 
indsatsen på toiletterne

Opmærksomhed på arbejdsgange til at sikre hurtig 
indgriben ved uheld og vandalisering

Opmærksomhed på arbejdsgange og ansvarspersoner for 
løbende vedligehold og drift
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