
Retningslinje for rengøring på Store Magleby Skole 
 

Dragør den 14. april 2020 

Revideret den 13. maj 2020 

 

Store Magleby Skole og rengøringsafdelingen har den 14. april drøftet rengøring på Store Magleby 

Skole ud fra de retningslinjer om rengøring, der er udsendt fra Sundhedsstyrelsen. 

 

 Sundhedsstyrelsen anbefaler, at  

o Skoler identificerer og evt. markerer fælles kontaktpunkter, såsom dørhåndtag, 

trykknapper gelændere og lignende 

o Der er hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum én gang 

dagligt 

o Skraldespande tømmes dagligt 

o Fælles redskaber og udstyr rengøres mellem forskellige brugere 

o Skolen fjerner ikke-nødvendige kontaktpunkter 

o Skolen skifter til kontaktløs betjening, f.eks. håndfri vandhaner, automatiske døre og 

lignende 

o Skolen tilbyder engangshandsker ved selvbetjeningsvarer mv. 

o Man undgår håndtryk eller bruger handske. 

 

Der er indgået aftale med rengøringsafdelingen om, at: 

 Rengøringsmedarbejdere udfører rengøring som normalt én gang i døgnet 

 Alle elever indgår i en dukseordning, disse varetager rengøring nr. 2 sammen med 

medarbejderne i klasselokalerne, køleskabe rengøres også 

 Til rengøringen anvendes vand og sæbe 

 Rengøring af borde, stole, kaffeautomat og lignende i personalerummet varetages af skolens 

medarbejdere 

 Øvrige dørhåndtag, lyskontakter, gelændere mv. rengøres af skolens medarbejdere midt på 

dagen og i starten af dagen af Rengøringsafdelingen 

 Rengøring af toiletter varetages som vanligt to gange om dagen af rengøringen, herunder 

afspritning af sæder med korrekt middel 

 Skraldespande i klasselokaler tømmes dagligt af skolens elever efter normal dukseordning 

 Rengøring af mobil vogn med håndvaske, vandposte og lignende varetages af rengøringen 

 

Herudover er følgende gældende på Store Magleby Skole: 

 Alle enheder og redskaber, såsom iPads, Chromebooks og andet inventar må anvendes af 

mere end én elev om dagen, hvis enheden er afsprittet mellem brugere 

 Alle udgangsdøre, yderdøre ved toiletter og lignende holdes åbne om morgenen og 

eftermiddagen, samt i videst omfang gennem hele dagen. Yderdøre lukkes dog i tilfælde af 

dårligt vejr  


