
på toiletterne
– en udfordring i mange lag

    

TRIVSEL‘



Denne folder henvender sig derfor til skolebestyrelser, skoleledere, lærere, 
pædagoger, sundhedsplejersker, tekniske serviceledere, bygningsansvarlige,
rengøringsassistenter eller forældre, der ønsker at arbejde systematisk med 
at forbedre forholdene - gerne og helst i samarbejde med børnene

Vand, mad, lys, luft – mennesker har mange basale behov og i vores 
moderne tider er toiletbesøg et af dem. Både som barn og voksen skal det 
også være et tidspunkt, hvor man kommer i kontakt med sine kropslige 
behov, hvorfor ro og tryghed spiller en markant rolle for en god oplevelse.

Desværre er det ikke altid, at danske skolebørn får denne gode oplevelse 
– og i denne folder kan du derfor læse mere om, de samlede erfaringer 
og erkendelser, som Skoletoiletdagens forskellige eksempler og eksperter 
har frembragt siden 2011.

Vi ønsker dog fortsat gerne at lære mere og at inspirere til nye og gerne 
kreative veje til bedre trivsel, så kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål 
til indholdet eller idéer, som vi bør inkludere.

Introduktion
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Introduktion



Indhold
I DENNE FOLDER omtaler vi fem trin eller fem områder, som man skal være 
opmærksom på, hvis man gerne vil arbejde for bedre trivsel på toiletterne;

 1. FYSISKE RAMMER

 2. RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

 3. LÆRING

 4. KULTUR

 5. STRATEGI OG OPFØLGNING

Hvor kan jeg få mere at vide?
Undervejs i denne tekst er nævnt en række kommuner, undersøgelser og 
indsatser. Disse kan man læse mere om på www.skoletoiletdagen.dk, så vidt 
muligt enten med en mere udførlig projektbeskrivelse eller om muligt med 
kontaktinformation.

Er løsningen så lige forude?
Helt generelt er der dog én ting vi håber, at læseren vil tage med sig i arbejdet med 
trivsel – DER ER IKKE EN ENKEL OG LET LØSNING. Til gengæld kan vi love, at der dog er lys 
for enden af tunnelen – eller håb forude, hvis man arbejder målrettet med emnet. 
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Det er dog vigtigt at erkende, at løsningen ikke er enkel; ”bare vi fik 
bygget dem om”, ”vi skal bare have mere rengøring”, ”børnene er 
også nogle svin” eller ”lærer de slet ikke noget derhjemme?” 
Det drejer sig som regel om flere faktorer på én gang, det drejer sig 
om en langsigtet indsats og det drejer sig ofte om både rammer, 
rengøring, viden, vaner og strategi.



Antal
Hvor mange toiletter har skolen? Eller rettere, hvor mange børn har skolen 
pr. toilet? Antallet af toiletter betyder både noget for tilgængelig tid pr. elev 
og noget om brug pr. toilet (og dermed slid, lugt og rod).

Sundhedsstyrelsen anbefaler 15 børn pr. toilet i skolens større klasser, men 
helst kun 10 børn pr. toilet i de mindre klasser. Og hvorfor så dette? 
Jo, et godt og rart besøg på toilettet handler udover lugt og syn også om tid 
– eller måske rettere om både oplevelse af og bevidstheden om, at der et tid nok 
til eget behov. Antallet af børn pr. toilet betyder jo noget for, hvor mange der skal 
kæmpe om pladsen i et kort frikvarter. Og antallet betyder derfor andet og mere 
end blot ønsket for den enkelte om et rent og rart toilet.

For mange skoler er langt fra virkeligheden. Og det bliver heller ikke virkeligheden 
i morgen. Men det er vigtigt at erkende, at for få toiletter i bygningen formentlig 
vil kræve mere rengøring, mere vedligeholdelse og bedre vaner, hvis man blot vil 
have samme trivsel som med flere toiletter.

Fysiske rammer
1
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Fysiske rammer

Lyd
Larm er ikke optimalt for toiletbrugere – både for krop og hoved er ro en vigtig
faktor for et godt toiletbesøg. Af samme grund er toiletter med båse og halvvægge 
ikke optimale for at sikre ro – og placering af toiletter på række direkte ud til 
gangarealer kan også være en udfordring, da larm og lyd fra forbipasserende 
generer børnene – især hvis man allerede finder situationen utryg.

Lugt og luftkvalitet
Stærke lugte kan en gang imellem ikke undgås. Men på mange toiletter døjer 
man med mangel på udluftning og med lugten af urin, der har tendens til at sætte 
sig i fugerne, hvis der er gulvfliser. Det er derfor vigtigt at sikre udluftning og så
vidt muligt gulvoverflader, der ikke opsamler urin.



Lys og farver/udsmykning
Belysningen på toiletterne skal gerne være markant, uden at være 
ubehagelig. Dette gælder også andre lokaler på skolen, men det er dog ikke 
altid, at toiletternes belysning prioriteres eller overvejes i samme grad som 
andre lokaler. Fx vil naturligt lys også være positivt på toiletterne – det er ikke 
det samme bare at have en god lampe. Farver og udsmykning på toiletterne 
er også værd at overveje – hverken sort, mørkebrun eller helt i hvidt er nok 
optimale løsninger, men både i stemning og i billedsprog kan farver og 
udsmykning understøtte adfærd og oplevelse.

Overflader, vandhane og betjening
Rengøringsvenlige overflader er ikke kun godt for rengøringen. Det medvirker 
også til en bedre lugt undervejs, hvis snavs og urin ikke kan sætte sig gamle 
i fuger. Og en brugervenlig, vedligeholdt vandhane sikrer også mindre vand-
spild og en bedre kvalitet af håndhygiejnen.

Lås
En øm tå for mange skoletoiletter. Et mindretal af eleverne er bange for, at en 
dårligt fungerende lås vil betyde, at de ikke kan komme ud (og mange låse 
kan derfor også betjenes udefra). Et andet mindretal af eleverne er bange for, 
at en lås der let kan åbnes udefra også bliver åbnet udefra - og misbruges til 
fx drilleri eller bare socialt akavede situationer, og fører til en angst for at bruge 
toilettet, især alene.

Læs også gerne mere om indretning af toiletter og faciliteter til håndvask 
i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om Håndhygiejne 
på www.ssi.dk
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Kvalitet
Rengøring er ikke bare rengøring. Uanset om rengøring udføres af kommunalt 
ansatte eller eksterne leverandører, så er kvalitet i rengøringen et krav, som man 
på skolen med rette kan stille. Dette kan fx sikres gennem krav om uddannelses-
niveau for rengøringsmedarbejderne (og dokumentation for dette), overholdelse 
af standarder (og dokumentation for dette) og evt. gennem en langsigtet strategi 
for tilpasning af rengøringsniveauet til at sikre en sådan kvalitet, at skolens elever 
og ansatte kan føle sig i trygge hænder.

Kvalitet i rengøring kan desuden sikres ved, at rengøringsassistenterne har tilstræk-
kelig med tid til at udføre deres arbejde. Der findes forskellige måder at sikre og 
måle kvalitet på, og Branchearbejdsmiljørådet for Service en række gode publika-
tioner om emnet på www.bar-service.dk. Man kan også læse mere i Nationale 
Infektionshygiejniske (NIR) Retningslinier om Rengøring på www.ssi.dk.

Antal brugere ift. rengøringstimer
Antallet af brugere pr. toilet (se forrige afsnit) betyder noget for rengøringsbehovet. 
Skolers toiletter er på den måde ikke anderledes end toiletter på andre offentlige 
steder; efter et vist antal brugere vil rengøring være nødvendig, hvis det fortsat 
skal være rart at anvende. 

Rengøring og vedligehold
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Rengøring og vedligehold

Der kan med andre ord være forskel på, hvor meget toiletter forskellige steder
i bygningen skal rengøres. Der kan være forskel på, hvor meget rengøring to 
forskellige skoler skal bruge, hvis der er forskel i antal børn pr. toilet.

Enkelte steder kan omlægning eller forøgelse af rengøringsindsatsen derfor 
give god mening. 

Lær eleverne mere om rengøring - og deres egen rolle
Elevernes viden om rengøring og vedligehold kan som regel også godt blive bedre. 
Her kan læreren evt. inddrage en rengøringsassistent eller en teknisk serviceleder i 
undervisningen. Og elevernes bidrag til at gøre klasseværelserne rengøringsparate 
kan være en pædagogisk god vej til læring omkring adfærd og hensyn mht. skolens 
rengøring generelt.  



Vedligehold
Hvilket system sikrer vedligeholdelsen af toiletterne? Har I et system? 

Dårligt vedligeholdte toiletter kan påvirke både den enkelte elev, klasse og
bygning meget, da dette ofte fører til ekstra brug af de andre toiletter – og 
en forværring af status dér. Og dårligt vedligeholdte toiletter understøtter 
heller ikke gode vaner i brug eller påpasselighed.

Mange tekniske serviceledere vil formentlig have en kortere eller længere 
liste over den konkrete skoles toiletter og deres vedligeholdelsesbehov, 
men dels kan denne liste være svær at holde ajour på en større skole og 
dels kræver en sådan liste også opbakning og handling for at give mening. 
Bliver et toilet fx prioriteret lige så  højt som en rude? Bliver de repareret lige 
hurtigt? Bliver en sæbedispenser, toiletrulleholder eller vandhane med fejl 
tilset inden for samme dag, uge eller hvornår? 

Der er mange måder at sikre dette – et eksempel kan være Gladsaxe 
Kommune, hvor Ejendomscentret i samarbejde med Rengøringsservice, 
de enkelte skoleledelser og tekniske serviceledere, har lagt en langsigtet 
plan for vedligehold og udvidelse af toiletkapaciteten. Samtidig er der indført 
ekstra soignering af toiletter midt på skoledagen. Hensigten er bedre og 
flere fungerende toiletter med færre vedligeholdelsesudgifter og en bedre 
rengøringsstand.
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Læring
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Hvad ved man, når man bliver født?
Mennesket fødes jo ikke med viden om alt. Og adfærd og trivsel på toiletterne handler 
ikke bare om ”at have lært det ordentligt hjemmefra”. Der er mange faglige færdigheder, 
som spiller sammen for, at adfærden på toiletterne for den enkelte og for gruppen som 
helhed bygger på en forståelse af betydning og virkning.

I skolens fag kan hygiejne eller rengøring indgå en lang række steder:

Idræt - fx kropslig hygiejne eller badevaner

Natur & Teknik / Sundhed - fx håndhygiejne, bakterier, sygdomsforståelse
eller vaccination

Biologi  -  fermentering eller osteproduktion foruden fødevarehygiejne og 
håndhygiejne

Madkundskab -  fermentering eller osteproduktion foruden fødevarehygiejne 
og håndhygiejne

Dansk - fx tøjvask som en del af emneuge om bæredygtighed og energi-, kemi-,
vand- og tekstilforbrug – eller fx emneuge om vaskemaskiner og støvsugere som 
historisk grundlag for et moderne arbejdsmarked og kønnenes ligestilling



Læring

Der er med andre ord ganske mange vinkler og faglige emner at lære om, der kan knytte 
læringen i klasseværelset sammen med læringen på toilettet. Dér lærer eleven jo også 
(sig selv) om krop, tarmfunktion, håndhygiejne, oprydning  og rengøring - en situation, 
der for mange spiller tilbage til klasseværelset, når fx manglende toiletbesøg bliver til 
manglende koncentration, når for lidt drukket vand (så man ikke skal tisse) fører til hoved-
pine eller når dårlig håndhygiejne fører til sygdom, så man slet ikke er tilstede.

Skolens læring omkring hygiejnefaglige, rengøringsfaglige eller relaterede sundheds-
faglige emner kan derfor på den ene side være en vigtig brik til at sikre muligheden for en 
god adfærd på toiletterne – og kan også være med til at sikre, at eleverne har et fælles 
sprog for denne del af deres krop og trivsel.

En vigtig balance
Det er vigtigt at understrege, at hensigten ikke er, at hygiejne skal omtales konstant. 
Men det er værd at bemærke, at hygiejne kan bruges i mange sammenhænge som 
en praktisk motor for læring om liv og samfund. 

Og dermed kan man undervejs i et helt skoleliv også give eleverne en indsigt i mikro-
biologien omkring dem, så man sikrer, at de videre i deres liv kan opretholde en sikker 
balance mellem forebyggelse af smitsomme sygdomme og en afbalanceret bakterie-
flora i deres liv og krop, som også er afgørende for et godt helbred. Vi kan fx anbefale 
læringsmaterialet på www.e-bug.eu.

Skolens toilet må derfor gerne ses som endnu et vigtig læringsrum i skolens arsenal 
– på linje med klasselokale, skolegård, skolevej og kantine.
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Alene og sammen
Skoletoiletter er ikke kun en praktisk foranstaltning på skolens matrikel. Det er 
også et frirum, snakkeklub, helle, meditationstempel, skriftested, sladdercentral 
og meget, meget mere. Som børn og som elever er kultur omkring toiletbesøg 
da også meget mere end blot de vaner og måske formaninger, som man har 
med fra hjemmet, men en levende størrelse, der også udvikler sig henover 
skoletiden.

Landets børneinkontinensklinikker ser også ofte, at udfordringer med toilet-
kulturen kan være med til at forværre tendenser til inkontinens eller fastholde 
børn i et uheldigt mønster, hvorfor det er uhyre vigtigt, at også skolen og 
lærerne er ekstra opmærksomme på disse børns behov. Børnene er desværre 
selv meget indadvendte omkring deres problem.

Kultur
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En god toiletkultur kommer med andre ord ikke alene af, hvad man har lært 
hjemme og er ikke i sig selv et resultat af, at man måske har pæne toiletter, der 
rengøres med fornuftige mellemrum. Kulturen på toiletterne skabes også af 
rammer som fx om man på skolen må gå på toilettet i timerne eller ej, om man 
må gå sammen, om toiletterne er placeret i nærheden af ”voksenområder” 
eller måske (for) tæt på de store klasser, om toiletterne er store rum med båse 
eller små indelukker langt fra klasseværelset – eller om voksne (ansatte eller 
forældre) adresserer emnet eller ej.



·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·

·

·
·

Toiletkultur kan bl.a. påvirkes gennem at
 

Tale om toiletvaner fast i klassens time

Lade børnene komme på teknisk rundtur på hele skolen

Lade klasserne have ansvar for ét toilet

Lave toiletkonkurrencer – fx flotteste toilet hver uge får en stjerne 
– fire stjerner får flødeboller eller frugtfad

Lave formidlingskonkurrencer for eleverne – plakater, foto eller video

Lave toiletpoliti – så alle føler ansvar for at aflevere det pænt

Inddrage eleverne i bedre rengøringsparathed

Lade ældre klasser undervise de mindre i hygiejne og toiletkultur

Have emneuge om toiletter, innovation og nudging

Lade eleverne have emneuge om rengøring – fx som kan findes på 
Ren Dag-konceptet med www.vpt.dk

Lade eleverne skabe ”det flotte toilet” - fx som model i forbindelse med 
en ombygning

Sikre at lærere og pædagoger (i perioder eller permanent) har toiletvagter 
ligesom gårdvagter

Diskutere tisseregler i lærerkorpset, så der er ens håndtering

Lave eget teater eller invitere temabaseret teater udefra

17



Alle disse eksempler er anvendt på danske skoler. Hvad der virker på den 
ene skole og ikke den anden afhænger også af den konkrete situation 
og kultur for læring – har man fx en stærk musisk tradition vil sang og og 
dans formentlig også være mest passende.

En fantastisk toiletkultur kan ikke rette op på en situation, hvor fx 40-50 
børn skal dele ét toilet uden udluftning med én daglig rengøring. 
Men en mangelfuld toiletkultur kan gøre nok så fine rammer ubrugelige 
til at hjælpe med at skabe trivsel.

18



5

Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi der, hvor vi er på vej hen
Som nævnt tidligere er der ikke simple, lette veje til trivsel på toilettet. Men som 
tidligere afsnit også beretter, så er der dog mange gode ting at tage fat på for 
at skabe bedre rammer.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at vejen mod bedre forhold 
med fordel kan eller skal tænkes ind i et længere perspektiv. Gode indsatser på 
de fire områder, der allerede er nævnt, kan nemlig ikke stå alene, hvis man 
gerne vil skabe varige forandringer på skolen eller i kommunen. En strategi 
og plan for opfølgning kan være med til at sikre, at en ombygning fx ikke bare 
fører til gammel vin på nye flasker. At arbejdet for bedre toiletkultur varetages 
fra år til år. At traditionen med at introducere eleverne for skolens tekniske 
faciliteter er en regel og ikke en tilfældighed.

Strategi og opfølgning
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Strategi og opfølgning



Hvordan man sætter sin strategi og hvor meget man vil gabe over kan variere. 
Men har man besluttet at ville arbejde for at flytte elevernes trivsel ift. skolens 
toiletter lokalt eller for hele kommunen, så er det vigtigt, at man arbejder med 
en strategi, der involverer både de fire tidligere nævnte områder og et flerårigt 
perspektiv; 

Man kan måske ikke få flere toiletter NU, men arbejdet med at planlægge 
og finde løsninger kan sættes i gang. 

Man kan måske ikke få mere rengøring NU, men man kan arbejde for at 
kommende udbud tilgodeser de hensyn man efterspørger og man kan 
arbejde for at elever tager rengøringsparathed til sig, så man sikrer bedst 
mulig rengøring. 

Man kan måske ikke lære alle elever alt relevant NU, men man kan lægge 
en ambition om, at emnet kommer ind i årsplaner, så emneuger bliver 
afholdt, problemer diskuteret og praktiske løsninger måske fundet.

Man kan ikke skabe en helt anden toiletkultur NU, men man kan erkende, 
at kulturen er vigtig både for trivsel generelt og børn med inkontinens 
specifikt og trin for trin gå i en ny retning – som med mobbekultur.

Og man kan ikke forandre verden med en strategi alene, men den kan 
give egen og andres indsats en ramme og en retning, som sammen med 
de praktiske tiltag kan skabe forandring.

·

·

·

·

·
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Med i arbejdet for at skabe forandring og en strategi kan man også kigge sig selv i 
spejlet og også sætte sig visse mål:

For trivsel generelt
Hvordan ser vores trivsel på toiletterne ud? Hvad siger den nationale måling – er vi 
gode, dårlige eller midt i mellem? Bevæger vi os fra år til år i en god eller dårlig retning? 
Hvem i kommunen forbedrer sig mest – og hvorfor monstro? Og hvordan ser vores 
forskellige slags fravær ud ift. andre skoler – og dét ok?

For toiletterne og rengøringen
Hvor mange bør vi have? Hvordan skal de se ud/vedligeholdes? Hvor meget rengøring 
har vi brug for?

For læringen og kulturen
Hvad ønsker vi her på skolen, at eleverne ved om tarmfunktion, håndhygiejne, 
rengøring, mikrobiologi – og hvordan kan/skal vi inddrage eleverne i kulturarbejdet?

En strategi er ikke den afgørende redningskrans. Men uden strategi risikerer man ofte, 
at dagen i morgen ligner dagen i går. Strategien er derfor en vigtig del af fundamentet 
for, at skolen over en årrække kan skubbe trivsel for skolens toiletter i en positiv retning. 
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5 trin til trivsel på toiletterne

1 Kig på jeres toiletter
 Hvor mange er der og hvordan ser de ud?

2 Kig på jeres rengøring og jeres vedligeholdelse
 Er der nok – og godt nok?

3 Kig på jeres læring
 Hvad får eleverne - store og små - at vide om   
 hygiejne, rengøring, bakterier og tarmfunktion?

4 Kig på jeres kultur
 Hvem lærer eleverne om gode vaner for gruppen  
 – og hvem følger op, så de gode vaner bliver ved?

5 Kig på jeres fremtid
 Hvordan kan I forbedre eller fastholde trivsel om   
 2-3-5 år eller mere?


