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BILAG 1  

Anbefalinger for renovering eller nyetablering af skoletoiletter

Indledning:
Indeværende anbefalinger er nedskrevet parallelt med et gennemført skoletoiletprojekt i 2017-2018 hvor en 
rækker skoler på Frederiksberg har arbejdet med at øge elevernes trivsel omkring skoletoiletterne ved både at se 
på adfærds- og nudgingstiltag og herudover også på de mere bygge- og indretningsmæssige forhold.

Nedenstående udgør et sæt anbefalinger, som bør bringes i anvendelse i forbindelse med både renovering og 
nybygning af skoletoiletter. Der har i toiletprojekterne 2017-2018 primært været arbejdet med 
indskolingstoiletter, men nedenstående anbefalinger egner sig også til forhold omkring skoletoiletter på 
eksempelvis mellemtrin og udskoling.

Skoleafdelingen
December 2018

Tiltag - der øger trygheden

 Vælg aldersvarende interiør. Tænk i den reelle målgruppe og anvend toiletskåle og vaske der i højde og 
omfang passer. Børn er ikke trygge ved at sidde på voksen toiletter.

 Anvend låse på toiletdørene, som ikke kan åbnes udefra af andre børn. Dog skal de kunne åbnes udefra af en 
voksen i særlige tilfælde. Overvej Kom lås/åben position kan kommunikeres via synlige tegn eller lys/diode 
(rød/grøn lys) både udefra og indefra. 

 Tænk i lyse og positive farver og temaer. Et toiletområde kan med fordel have et gennemgående tema hvor 
de enkelte toiletter ligeså har tilhørende undertemaer og identificerbare navne. Husk at temaer skal være 
langtidsholdbare. Eksempel fra skolen ved Søerne er toilettet ”Banen”: temaet er fodbold og de enkelte 
toiletter har havn efter europæiske fodboldhold.

 Tænk i simple muligheder for personlig udsmykning, fx fleksible rammer hvor klasser i perioder kan udstille 
tegninger eller kunstværker. Anvend gerne billeder af rigtige mennesker det øger trygheden og man føler sig 
ikke alene.

 Opsæt ventebænke eller væghængte venteskamler. Om muligt både uden for toiletterne (vente bænke) og 
inden på selve toilettet (skammel til en toiletmakker)

 Hav rigelige lyskilder i alle rummene, især hvis der ikke er adgang for dagslys. Der kan ikke være for meget lys 
på et skoletoilet. Hverken ift eleverne eller ift rengøringen.

 Anvend større spejlflader hvis rummene er små eller føles små. Det giver dybdefornemmelse.
 Opsæt med fordel lyddæmpende loftsplader da dårlig akustik kan forringe oplevelsen på toilettet.

Tiltag - der forbedrer hygiejnen

 Gulvbelægning må ikke kunne absorbere urin. Vær især varsom ved anvendelse af gulvklinker hvor særligt 
fugen og sugeevne bør overvejes nøje, mulige alternativer kan være helstøbt PU-gulve eller tilsvarende.

 Tænk i belægning af overfladen på alle lodrette flader. Anvend afvaskelig højglans maling og tænk i så få 
elementer eller installationer, rør mv. på væggene i nærheden af toilet og håndvask. Det mindsker aflejring af 
urin og snavs

 Der skal være afløb i toilettet i alle rum af hensyn til rengøringen.
 Der skal være håndfri betjente vandhaner, sæbedispensere og papirhåndklæder det mindsker 

sandsynligheden for smitte.
 Opsæt spritdispenser således at man som toiletbesøgende har muligheden for at afspritte toiletsæde inden 

man selv anvender det.



Tiltag - der øger tilgængeligheden

 Kortlæg og vurder belastningen af et toilet i forhold til både placering og elevernes daglige adfærd (f.eks 
toiletbesøg ifm. pauser, timer, mv) Der bør være 10 elever om et toilet, men uhensigtsmæssig placering i 
forhold til elevernes faktiske adfærd kan undergrave en rimelig forholdsberegning under projekteringen.

 Anvend urinaler i en balanceret kombination med toiletter med skyl. Urinaler for drenge har dobbelt 
kapacitet i forhold til et klassisk toilet hvilket nivellerer belastningen på øvrige toiletter.

 Sørg for at toiletter kan aflåses udefra såfremt det skal tages ud af drift. Et dysfunktionelt toilet i drift skaber 
stor utryghed og har negativ indflydelse på toiletoplevelsen – lang tid efter.

 Monter med fordel håndvaske udenfor toiletterne. Dette mindsker tidsforbruget på det enkelte toiletbesøg.
 Sænk montagehøjden på interiør såsom toiletskål og vask, håndklædedispenser, sæbedispenser så det er 

aldersvarende tilgængeligt. 

Tiltag - der anvender et bevidst nudgings- og adfærdsdesign

 Placer håndfri sæbedispenser over håndvasken, så der ikke drypper sæbe ned på gulv eller ned ad væggene.
 Placer skraldespand under håndklæde-dispenseren, så sandsynligheden for at brugte papirhåndklæder lander 

i skraldespanden. Skraldespanden skal være en lukket beholder men bør være dyb af hensyn til 
rummeligheden igennem en hele skoledag.

 Anvend nudging-skilte således at børnene fra skolestart lærer at man skal 1) skylle toilet 2) tage sæbe 3) 
vaske hænder 4) smide papirhåndklæde i affaldsbeholder. Kontakt skoleafdelingen herom.

 Monter om muligt højtalere i hvert toilet. Afspilning af lyd (både musik og indtalte instrukser) skaber dels 
tryghed og påminder de besøgende om fælles retningslinjer eller hygiejne regler mv. Kontakt skoleafdelingen 
herom.


