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Eksempelsamling

God rengøring betyder meget i hverdagen på en skole. Er rengørin-
gen i orden, så har børnene gode vilkår for at lære noget. 

Ansvaret for rengøringen ligger både hos eleverne, lærerne, 
skoleledelsen og rengøringspersonalet. Hvis disse grupper tager  
sig tid til at tale sammen om rengøring, stiger chancerne for god 
hygie-jne, godt indeklima og god trivsel for alle på skolen.

Denne eksempelsamling videregiver gode eksempler fra otte danske 
skoler, som har sat fokus på rengøring på forskellige måder.  På 
nogle skoler har rengøringspersonalet ændret deres arbejdstider, så 
de arbejder, mens eleverne er i skole og dermed bliver mere synlige. 
På andre skoler har eleverne selv istandsat deres toiletter og dermed 
fået større lyst til at holde dem rene.

Hensigten med eksempelsamlingen er at give de gode og kreative 
idéer videre til andre skoler. Den, der får lyst til at følge en af de otte 
skolers eksempel, kan bruge den liste over kontaktpersoner på skol-
erne, som findes bagest i eksempelsamlingen.

Hæftet er en del af den samlede indsats ”Ren dag – god dag”, der 
sætter fokus på rengøringspersonalet for at synliggøre deres indsats 
for trivslen på skolerne.

Læs mere om ”Ren dag – god dag” på 
www.personaleweb.dk/rendag   

Kommunernes Landsforening, 3F og FOA, august 2010

Eksempelsamlingen viser, 
hvordan skoler i kommunerne 
rundt i landet har sat fokus på 
rengøringen, for igennem krea-
tive og nyskabende initiativer, at 
skabe ejerskab til oprydningen 
og rengøringen hos eleverne og 
sikre renere skoler.
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I eksempelsamlingen er 
der medtaget eksempler fra:

Greve kommune; Niels G.C. Isberg (ngi@greve.dk)
Ravnsholtskolen, Allerød; 
Janni Andersen (jaan@alleroed.dk)
Engskolen, København V; 
B Lykke Mathiesen (blm@engskolen.dk)
Povlsbjergskolen, Vojens; 
Bettina Haucke (Bettina.Haucke@skolekom.dk)
Sct. Severin Skole, Haderslev; 
Erling Conradsen (dierco@haderslev.dk)
Lynghøjskolen, Roskilde; 
Vagn F. Hansen (vagnfh@roskilde.dk)
Skovvangsskolen, Glostrup; 
Birgit Henriksen (Birgit.Henriksen@glostrup.dk)
La Cours Vej skolen, Frederiksberg; 
Helle Hammer (skolenlacoursvej@frederiksberg.dk)

Rengøringspersonalet

æ Arbejdstider i dagtimerne gør, at rengørings-
assistenterne kommer mere i kontakt med skolens 
personale og eleverne. Eleverne bliver mere op-
mærksomme på, at det betyder noget, at de rydder 
op, for så bliver det er nemmere at gøre rent. (Skolen 
på La Cours Vej)

æ Positiv omtale fra lærere og andre ansatte på 
skolen gør, at eleverne får respekt for rengørings-
assistenterne og deres arbejde. (Engskolen)

æ Rengøringsassistenterne bliver synlige for eleverne, 
når de bliver inviteret ind i klasserne. (Engskolen og 
Skovvangsskolen)

æ Besøg i klasserne, hvor eleverne selv prøver at gøre 
deres klasseværelse rent. (Skovvangsskolen)

Fysiske rammer

æ Nye toiletter, renovering af de dårligste toiletter og 
udskiftning med nye og mere rengøringsvenlige 
toiletter. (Haderslev)

æ Rengøring midt på dagen (Greve)

æ Låse på toiletterne, hvor en gruppe har ansvaret for 
deres eget toilet og har egen nøgle. (Engskolen)

æ Kreativ indretning af toiletterne, hvor eleverne selv 
får ansvaret for toiletterne. Klasserne får frie hænder 
til at indrette toiletterne, som de har lyst til. Et dom-
merpanel bestående af elevrådsrepræsentanter 
bedømmer toiletterne to gange om ugen i seks uger 
og giver point for renlighed og hygge. Præmien for 
det pæneste toilet er en biograftur til klassen.  
(Lynghøjskolen)

Information / undervisning

æ Undervisning om gode toiletvaner og hygiejne, hvor 
eleverne bliver undervist i fx gode toiletvaner, samt 
håndvask. (Ravnsholtskolen)

æ Brev fra sundhedsplejersken til forældrene om 
vigtigheden af gode toiletvaner og hygiejne, samt de 
projekter skolen er gang med. (Ravnsholtskolen)

æ Folder og kampagner, hvor formålet er, at ALLE ryd-
der op efter sig, når de forlader et klasselokale eller 
et toilet. Som en del af kampagnen, bliver der hængt 
plakater op på skolerne, og alle elever får udleveret 
en folder. Folderen informerer om de forventninger, 
der er til lærernes og elevernes adfærd på skolen og 
forældrenes påvirkning af eleverne. Slogan ”Hvis du 
rydder op – så gør vi rent”. (Greve)

Kreative ideer

æ Konkurrencer, fx ’karamel konkurrence’, hvor 
rengøringsassistenterne besøger klasserne og viser 
børnene, hvor meget nemmere det er at komme til 
karamellerne, der ligger spredt under borde og stole, 
hvis disse borde og stole er sat på plads. (Skolen på 
La Cours Vej)

æ Oprydning/ toiletudvalg i elevrådet, bestående af 6 
elever fra 5. - 9. klasse. Udvalget udarbejder regler 
om toiletbesøg på skolen og fremlægger reglerne i 
alle klasser. Reglerne er:

 Lad være med at: 
	 •   Smide papir på gulvet
	 •   Tisse på brættet og på gulvet
	 •   Lege med vand – smide vand på gulvet
	 •   Stoppe toiletterne til med papir.

(Povlsbjergskolen)

æ Smiley ordninger på toiletterne (Ravnsholtskolen)

æ Små forestillinger til morgensamlingerne, hvor 
rengøringsassistenterne gennemfører et ’toilet-
show’, der gennem teater viser børnene fra de 
mindste skoleklasser, hvad det betyder, hvis man 
ikke holder orden på toiletterne og rydder op efter 
sig. Toiletshowet gennemføres ved, at den ene 
rengøringsassistent animerer situationen, hvor en 
elev er på toilettet og sviner toilettet til. Samtidig fun-
gerer den anden rengøringsassistent som fortæller-
en, der sætter ord på, hvad der sker. (Engskolen og 
Skolen på La Cours Vej)

æ Basketball kurv over papirkurven der øger konkur-
rence elementet ved at ramme papirkurven hver 
gang.
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