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Når Klokken Ringer 2012. 

 

Krav om rengøring 

Side Fag Citat  

10 Billedkunst Rengøring 

Depoter skal ikke bruges til 

rengøringsvogne og andet 

rengøringsudstyr, fordi det skaber 

uhensigtsmæssige 

arbejdsforhold for lærere og elever. 

 

11  Rengøring af rummet sker med 

vådrengøring eller 

Støvsugning med støvsuger forsynet med 

HEPA-filter. 

Det er ikke tilladt at feje eller bruge trykluft 

i 

lokalet 

 

14  Hygiejne og rengøring 

Sorg for, at hygiejneforholdene er i orden, 

og at der ikke 

Bliver spist eller drukket i lokalet. Ordentlig 

oprydning 

og daglig vådrengøring bør vare en standard, 

og der bør 

gores hovedrent to gange om året. 

Støvsugning i lokaler med kvartsstøv 

foretages under brug 

af HEPA-filtre. 

 

17 Biologi Rengøring 

Depoter skal ikke bruges til 

rengøringsvogne og andet 

rengøringsudstyr, fordi det skaber 

uhensigtsmæssige 

arbejdsforhold for lærere og elever. 

 

34 Fysik Rengøring 

Depoter skal ikke bruges til at opbevare 

rengøringsvogne 

og andet rengøringsudstyr, fordi det skaber 

uhensigtsmæssige 

arbejdsforhold for lærere og elever. 

 

39 Hjemkundskab Der skal vare tilsynsaftale om 

vedligeholdelse og rengøring 

af ventilationskanaler. 

 

41  Der skal gores grundigt rent efter  
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madlavning 

med afvaskning af flader og gulve, og 

mindst to 

gange årligt skal der gores hovedrent, som 

omfatter komfurer, 

ovne, køleskabe og fryser m.v. Ved 

hovedrengøringen 

desinficeres køleskabe og frysere 

udelukkende med desinfektionsmidler, 

som er godkendt til levnedsmiddelhygiejne. 

45 Håndarbejde Rengøring 

Depoter skal ikke bruges til 

rengøringsvogne og andet 

rengøringsudstyr, fordi det skaber 

uhensigtsmæssige 

arbejdsforhold for lærere og elever. 

 

47  Rengøring 

Det er nødvendigt, at rengøringen i lokalet 

er grundig med 

vådrengøring hver dag og hovedrengøring 

mindst en gang 

årligt, helst to. 

 

55 Idræt Rengøring 

Depoter skal ikke bruges til 

rengøringsvogne og andet 

rengøringsudstyr, fordi det skaber 

uhensigtsmæssige arbejdsforhold for lærere 

og elever. 

 

64 Musik Rengøring og vedligeholdelse 

I forbindelse med den årlige hovedrengøring 

skal tekstiler, 

perforerede plader, spalteplader, bafler og 

lignende rengøres. 

Har man valgt porøse materialer, som fx 

tekstiler eller 

mineraluld bag perforerede plader til at 

absorbere lyden 

med, skal rengøring og vedligeholdelse 

sikre, at graden af 

absorption fastholdes, og at snavs og støv 

regelmæssigt 

fjernes. 

 

75 Biblioteket Rengøring 

I rengøringsplanen for området indlægges en 

årlig hovedrengøring, 

hvor boger og bogreolerne indgår. Det 

samme 

galder skærme, tastaturer, loftsarmaturer, 
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vask af gardiner 

og andre tekstiler. 

Gulvområdet bør rengøres dagligt. 

Støvsugning af hynder 

og tapper skal ligeledes indgå i planen for 

den daglige 

rengøring. I forbindelse med rengøringen 

bør man udlufte 

lokalerne grundigt 

78 Sløjd Rengøring 

Depoter skal ikke bruges til 

rengøringsvogne og andet 

rengøringsudstyr, fordi det skaber 

uhensigtsmæssige 

arbejdsforhold for lærere og elever. 

 

94  Rengøring 

Det er ikke tilladt at feje i slojdlokalet, fordi 

det vil forøge 

mængden  af  træstøv  i luften. En 

”støvsuger” koblet på 

lokalets procesudsugning er derfor den 

bedste losning. 

 

94  Selv om slojdlokalet er udstyret med korrekt 

ventilation, 

kan det ikke undgås, at der lægger sig meget 

støv, og man 

kan ikke ventilere sig ud af problemer med 

grovstøv. Det er 

derfor nødvendigt at lokalet far den 

nødvendige rengøring 

pa alle flader - også over normal øjenhøjde 

 

    

 Generelt   

24 Biologi Sikkerhedsudstyr 

Regler og udstyr 

Pa grund af de mange risikomomenter i 

biologilokalet skal 

skolen fastlægges klare sikkerhedsregler, 

arbejdsrutiner 

og kompetenceforhold. Skolen skal også 

sørge for, at det 

nødvendige sikkerhedsudstyr er til rådighed 

i lokalet, og at 

det løbende bliver efterset og vedligeholdt. 

 

24  Brandslukningsudstyr 

I biologilokalet skal der vare bade 

brandtappe, 

metalspand med tætsluttende låg, 
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pulverslukker og evt. 

kulsyreslukker. Slukkernes antal, størrelse 

og placering i 

lokalet anvises af brandinspektoren. 

For effektivt at beskytte de ansatte og 

eleverne, skal 

biologilokalet udstyres med nødvendigt og 

egnet sikkerhedsudstyr 

samt personlige værnemidler. Det er skolens 

pligt at sørge for at udstyret anskaffes og de 

ansatte og 

eleverne har pligt til at bruge det. 

Arbejdsmiljøgruppen kontrollerer, at 

udstyret bliver vedligeholdt 

og brugt korrekt. Denne kontrol kan dog 

også 

udliciteres til leverandøren o.a. 

39 Hjemkundskab Der skal vare tilsynsaftale om 

vedligeholdelse og rengøring 

af ventilationskanaler. 

 

41  El-sikkerhed 

Alle elektriske og tekniske installationer 

skal holdes i orden. 

Det samme skal alle skærende og elektriske 

redskaber. I 

skolens arbejdspladsvurdering indgår, at der 

udarbejdes 

en vedligeholdelses/tilsynsplan. I 

hjemkundskabslokalet 

omfatter den ventilationssystemet, 

håndholdte elektriske 

apparater, ledninger og slanger m.v. til 

elektriske maskiner, 

hovedrengøring og rengøring og 

vedligeholdelse af armaturer 

til vand og til lys. 

Det er lærerens pligt straks at sørge for at 

defekte elektriske 

redskaber eller gryder med løse hanke bliver 

sat til 

reparation. 

 

59 Kemi Skolen skal også sørge for, at det 

nødvendige sikkerhedsudstyr er til rådighed 

i lokalet, og at 

det løbende bliver efterset og vedligeholdt 

 

  Lokalets sikkerhedsudstyr 

■■ Fast opsat og let tilgængeligt 

øjenskylleapparatur. 
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■■ Forbindingskasse. Anbringelsesstedet 

markeres med 

korrekt skiltning. 

■■ Håndnødbruser, evt. fast nødbruser. 

■■ Korrekt skiltning efter de fastsatte 

standarder fra 

Dansk Standard. 

■■ Der skal desuden altid vare let adgang til 

en telefon. 

■■ Flugtveje. 

■■ Beredskabsplan 

  ■■ I lokalet skal der vare sikkerhedsbriller 

eller 

ansigtsskærm til alle, der deltager i øvelser, 

hvor en 

risikoanalyse viser risiko for øjenskader. For 

lærerne 

er beskyttelsesbriller og ansigtsskærm 

personligt 

udstyr. Ansigtsskærm giver beskyttelse til 

hele 

ansigtet og er derfor at foretrække, især når 

der er 

fare for eksplosion, implosion, stodkogning 

og/eller 

sprøjt fra ætsende stoffer. 

■■ Handsker er nødvendige, hvor der er 

risiko for hudkontakt 

med farlige stoffer og materialer samt 

smittefarlige mikroorganismer. Handsker er 

at 

betragte som engangshandsker – er en 

handske 

først tilsmudset skal den skiftes. 

■■ Kitler eller forklæder. På grund af risiko 

for gnistdannelse 

ved statisk elektricitet bor kitlerne ikke være 

fremstillet af rent syntetiske materialer. Ren 

bomuld 

kan anbefales eller evt. blandingsvæv af 

polyester og bomuld 

 

80 Sløjd er skal vare en brugsanvisning til hver enkelt 

maskine i lokalet. Anvisningen skal vare pa 

dansk 

og orientere om betjening, brug og 

vedligeholdelse. 

 

    

42 Hjemkundskab Skadedyr  
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Skulle der komme skadedyr i lokalet, 

foretages straks 

bekæmpelse og ekstra rengøring. Brug kun 

lukkede 

musefalder med gift. Søg hjalp i kommunen 

eller ved Miljøstyrelsen 

ved andre skadedyr. 

 


