
Hygiejne retningslinier i Børnehuset Babuska

– Håndvask med sæbe ved kontakt med urin, afføring, blod, sår, opkast, spyt og snot 
(herunder håndvask efter pudsning af egen eller andres næse). 

– Børnetoiletter, vandhaner samt dørhåndtag sprittes af en gang dagligt.
– Potter sprittes af efter brug.
– Pusleborde sprittes af efter hvert bleskift med afføring.
– Ved bleskift lægges et klæde eller en papirserviet under barnets numse, og den voksne 

bruger handsker.
– Både barn og voksen vasker hænder efter puslesituation eller potte/toiletbesøg. 

Børn og voksne vasker hænder når de kommer ind fra leg i haven, samt inden madlavning 
og inden spisning, derudover hvis hænderne er tilsmudsede.

Vasketøj kogevaskes ved minimum 90´ C  pga. forekomsten af afføring, urin snot mm.

Vasketøjsspanden vaskes en gang om ugen.

Køleskab gøres rent en gang om ugen.

Smør og pålæg som har stået fremme på bordene til frokost gemmes ikke til et nyt måltid.
Når børn i børnehaven hjælper med at smøre formiddagsmad huskes håndvask m.m.
Når der er tilfælde af smitsomme sygdomme i gruppen, hjælper børn ikke med til at smøre.

Alt køkkengrej i opvaskemaskine vaskes ved højeste grader, undtagen trævarer som vaskes i 
hånden.
Plastik er generelt ikke et hensigtsmæssigt materiale at bruge i vores køkkener.

Legetøj vaskes mindst en gang om måneden.

Aht. den hyppige forekomst af allergi og luftvejslidelser hos småbørn luftes rummene ud med 
gennemtræk 10 minutter flere gange om dagen, og flader tørres af for støv flere gange ugentligt 
med en fugtig klud.
Rengørings plan bilag 1

Pga. små børns store risiko for at udvikle luftvejslidelser (bronchitis, astma mm.) og kontaktallergi 
henstiller Børnehuset Babuska til, at medarbejderne er opmærksomme på at undgå parfumerede 
produkter, som kan genere børnene i nærkontakten i arbejdstiden.

Det anbefales, at medarbejderne ikke bærer ringe i arbejdstiden af hensyn til hygiejnen.

Det anbefales at vaske hænder i køligt vand og bruge håndcreme pga. den hyppige håndvask. 
Optimalt skal man vaske hænder i 15 sek. Se bilag 2

Det anbefales at spritte håndtagene af dagligt og at spritte flader af, der har været i kontakt med et 
barns opkast, urin mm.

Forældrene er ansvarlige for rene sutter,bliver de i løbet af dagen snavset skoldes de af personalet.
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Bilag 1

Babuska rengøringsopgaver:

Dagligt:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Fjerne alt affald

Tørre borde og 
stole af

Rydde op, og 
fjerne alt fra 
gulvet+feje

Toilet sprittes af
midt på dagen 
og ved lukketid

Dørgreb+pletter
ved disse 
aftørres ved 
lukketid

Ugentlig:

Køleskab tømmes og vaskes af

Skraldespand/skab vaskes af

Pletter på internt glas aftørres

Tørre støv af på vandrette flader 
og øvrigt inventar

Fliser ved vask og toilet vaskes af

Døre og karme aftørres

Fællesopgaver,vaskerum i børnehaven 
Ugentlig:

Rydde op

Fjerne affald

Tørre karme og dørhåndtag+ synlige 
pletter

Elkontakter aftørres



Månedlig:

Maj Juni Juli August Sep Okt Nov Dec Januar Feb Marts april

Fjerne 
spindelvæv på 
loftet

Aftørre lamper, 
fodlister, 
radiatorer og el
kontakter

Pletter aftørres 
på lodrette 
flader

Vaske legetøj+ 
tømme og 
aftørre hylder



Fællesopgaver, Vaskerum i børnehaven:
Forår/sommer Efterår/vinter

Fjerne spindelvæv

Tømme og aftørre hylder

Evt. afkalkning af 
maskiner+sanitet

væggene+fodlister 
aftørres/vaskes

Øvrigt inventar afstøves/afvaskes



Hovedrengøring 2 x årlig:
Forår/sommer Efterår/vinter

Tæpper bankes/vaskes/renses

Gardiner vaskes

Ovn renses

Køkkenskabe og skuffer vaskes af

Vinduer pudses

Støvsuge møbler

Rengøring bag alle møbler og 
komfur og køleskab

Børnenes garderober tømmes og 
afvaskes




