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Støv har en negativ effekt på 

oplevelsen af luftkvaliteten og 

forøger indeklimasymptomerne.  

Der er sammenhæng mellem 

organisk støv og ubehag i form 

af træthed og andre indeklima-

symptomer. Det støv, der fin-

des i skoler, kan være med til 

at øge generne hos allergikere 

eller medvirke til allergiens op-

ståen. 
Rene, ordentlige omgi-
velser øger effekten 
af undervisningen.  

Elever med færre 

sygedage får et 

større udbytte af 

skolen.  

Forældre til raske 

børn er mindre fravæ-

rende på arbejdet. Ef-

fekten kan opgøres til 

26 % færre sygedage.  Raske børn  
lærer mere. 



 

Bekendtgørelse nr. 144 af 

03.12.2010 Bkt. Om forebyggen-

de sundhedsydelser for børn og 

unge. samt   

Vejl om forebyggende sundheds-

ydelser til børn og unge. Sund-

hedsstyrelsen 2011. er den sund-

hedsfaglige tilgang.  Bekendtgørel-

sen og vejledningen angiver rime-

lig konkret, at der skal tages tiltag 

for at sikre sundheden hos børn og 

unge. Loven er klar, men hvem der 

betaler: skoleforvaltning eller den 

kommunale sundhedsordning. Det 

hårde argument i det dilemma er, 

at elever med færre sygedage får et 

større udbytte af skolen.                                                        

 

Håndvask i skoletiden nedsætter 

elevernes sygefravær. Nandrup-

Bus  2010 Denne undersøgelse er 

helt i tråd med ovenstående: raske 

børn lærer mere; men også det fak-

tum at forældrene til raske børn er 

mindre fraværende på arbejdet, kan 

inddrages. Undersøgelsen fremhæ-

ver, at effekten kan opgøres til 26 

% færre sygedage.  

Sunde skoler. Indeklimaforhold i 

undervisningsrum og institutio-

ner for børn. By og Byg Resulta-

ter 015. Statens byggeforsk-

ningsinstitut. Kirkeby, Nielsen, 

Thomsen og Valbjørn. Citat: 

”Rengøring af skoler har været et 

forsømt område af besparelses-

mæssige grunde, og der er derfor 

ofte meget støv og snavs i skoler-

ne. Undersøgelser har vist, at støv 

har en negativ effekt på oplevelsen 

af luftkvaliteten og forøger inde-

klimasymptomerne. Andre under-

søgelser har vist sammenhæng 

mellem organisk støv og ubehag i 

form af træthed og andre indekli-

masymptomer.  Det støv, der fin-

des i skoler, kan være med til at 

øge generne hos allergikere eller 

medvirke til allergiens opståen”   

Undersøgelser viser, at effektiv ren-

gøring giver færre sygedage og gør 

indlæringen bedre.  

Denne folder  præsenterer  i oversku-

elig form væsentlige fakta om, hvor-

for god rengøring, vedligeholdelse og 

pæne omgivelser er af væsentlig be-

tydning for elever og ansattes ar-

bejdsmiljø.  

 

”Branchevejledningen Når Klok-

ken Ringer. 2012” angiver den stan-

dard, som parterne, arbejdstagere og 

arbejdsgivere er enige om. Det bety-

der, at man heri har meget vægtige 

argumenter for f.eks. hovedrengøring.  

En  sammenskrivning af de vigtigste 

argumenter om rengøring  på din 

kreds. ” Når Klokken Ringer 2012 

om rengøring og vedligeholdelse”  

Udemiljø til leg og undervisning. 

Charlotte Sandberg Christensen, 

juni 2004. er udgivet af Dansk Center 

for Undervisningsmiljø, DCUM. Heri 

argumenterer man for at ordentlige 

omgivelser øger kvaliteten af under-

visningen.  
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