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En sø 
af urin

Elever må
holde sig 
hele dagen

På Grøndalsvængets Skole
forbereder teknisk ejen-
domsleder Benni Willum-
sen sig på de nye tider efter
sommerferien.

Af Martin Hammer  � foto: Jørgen True

Skoletoiletdagen
Den 5. maj afviklede Rådet
for Bedre Hygiejne den år-
lige skoletoiletdag, hvor der
blev talt om erfaringer og
løsninger på problemet
med de ulækre skoletoilet-
ter.

Læsmere

www.skoletoilet
dagen.dk

Elever undgår 
toilettet
Undersøgelser viser, at pro-
blemet med uhygiejniske
toiletter fylder så meget i
elevernes hverdag, at op
mod 20% af eleverne aldrig
bruger dem.

Kilde: www.skoletoilet
dagen.dk

“Toiletterne er ofte ulækre. Lugten kan være
slem, og man kan aldrig være sikker på, om der
er håndsæbe, papirhåndklæder eller toilet-
papir.” 
Sådan siger Miranda Dagsson, som siden 6.

april har været formand for organisationen
Danske Skoleelever (DSE).
Hun er selv en af de elever, der hellere vil

holde sig, til hun kommer hjem, end benytte
skolens ulækre toiletter. 
“Det værste er, at det er svært at koncentrere

sig om undervisningen, hvis man skal holde sig,
fordi toiletterne er for ulækre, og man bare
venter på at komme hjem,” siger hun. “Heldags-
skolen vil gøre problemet endnu større.”

Dårlig luft
For lidt plads og for dårlig luft i klasselokalerne
er andre fysiske forhold, som på mange skoler er
med til at forringe læringsmiljøet. Det er pro-
blemer, som ifølge Miranda Dagsson især
findes på ældre skoler. Luften kan hurtigt blive
meget tung. 
“Vi mener i DSE, at klasselokalerne skal være

mindst 2,7 kvadratmeter pr. elev, og sådan er det
langt fra alle steder.” 
“Vi har færre rettigheder end burhøns,” siger

Miranda Dagsson med henvisning til, at der
ikke findes regler for pladsforholdene, lige som
skole elever heller ikke er beskyttet af arbejds-
miljøloven. �

mail@martinhammer.dk

Mange skoler er ikke klar til, at
eleverne skal opholde sig på
skolen hele dagen. Toiletterne
udgør et særligt problem.

Af Martin Hammer

Lugten river i næsen. På gulvet ligger en sø af
urin, man skal skræve over for at komme
tørskoet ind på selve toilettet.
“Her ville jeg forsøge, om ikke jeg kunne

holde mig, til jeg kom hjem,” siger Miranda

Lugten på
toiletterne kan
være slem, og
man er aldrig
sikker på, om
der er sæbe.

MIRANDADAGSSON, FORMAND

FORDANSKESKOLEELEVER

Toilet-
dag
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Dagsson, formand
for Danske Skole -
elever. 
Fagbladet FOA

har sat den nye
elevformand
stævne på Grøn-
dalsvængets Skole i Køben-
havns Nordvestkvarter. Hun
går selv i 9. klasse på Christi-
anshavn Skole, hvor hun også
kender til problemet med
klamme toiletter. Teknisk
ejendomsleder Benni Willum-
senhar tilsynet med skolens
tre fuldtidsansatte rengø-
ringsassistenter.
“De arbejder i dag fra 6.00 til

13.20. Der bliver ikke mere
rengøring med heldagssko-
len,” fortæller han. 

Smileyer og fluer
For at komme problemerne
med de ulækre toiletter til livs

vil Benni Willum-
sen indføre en
smiley-ordning, og
han har bestilt små
fluer til kummerne,
så drengene får
noget at sigte efter.

Det er også netop besluttet, at
der skal sættes videokameraer
op på toiletterne for at komme
hærværk til livs.
Miranda Dagsson kender til

smiley-ordninger fra sin egen
skole og tror på, at det kan
hjælpe.
“Der går sport i at være god.

Og man bliver flov, hvis man
får mange sure smileyer,” siger
hun. 
Til  gengæld er Miranda

Dagsson ikke begejstret for
videoovervågningen. Hun
synes, at skolen hellere skulle
forsøge at inddrage eleverne i
en bedre løsning.

Trange forhold
Også trange klasselokaler er et
problem på Grøndalsvængets
Skole. Skolens 9. klasser har
rimelig plads med lokaler på
70 kvadratmeter i nogle
midlertidige pavilloner i
skolegården. Men de øvrige
klasser må nøjes med mellem
49,8 til 50,9 kvadratmeter til
mellem 25 og 28 elever.
“Politikerne har besluttet en

folkeskolereform med en
bygningsmasse, som ikke kan
rumme den,” konkluderer
Benni Willumsen. Miranda
Dagsson er enig:
“Der kommer til at ske en

masse ændringer med under-
visningsmiljøet. De fysiske
rammer burde også følge med,
men det gør de langt fra alle
steder,” siger hun. �

mail@martinhammer.dk

16.04.
Farvel til frokost-
pause
Viborg Kommune opsiger
retten til at holde middags-
pause, hvis arbejdsdagen er
seks timer eller derunder. 

15.04.
Arbejdstilsynet har
politianmeldt Køben-
havns Kommune
Da en sosu-assistent i de-
cember blev slået ihjel på
det socialpsykiatriske bo-
sted Ringbo i Bagsværd, var
sikkerhedsforholdene langt
fra gode nok. Arbejdstilsy-
net har valgt at politian-
melde Københavns Kom -
mune for grov overtrædelse
af Arbejdsmiljøloven.

15.04.
Pårørende overdyn-
ges med opgaver
FOA opfordrer kommunerne
til at komme i gang med at
ansætte mere social- og
sundhedspersonale. Det er
grotesk, at pårørende i sti-
gende grad sættes til at
klare praktiske opgaver. 

11.04.
Tryghedspulje 
hjælper fyrede
Siden puljens start i 2011
har 867 afskedigede FOA-
medlemmer fået økonomisk
støtte til kompetenceudvik-
ling. Størstedelen af ansø-
gerne kommer fra den
kommunale dagpleje. 

10.04.
Dårlig rengøring 
i politisk slagsmål 
I København er politikere
utilfredse med udliciteringen
af rengøring, efter at det
kom frem, hvor galt det står
til med det private firma Alli-
ance Plus. 

10.04.
Dagplejer gled på isen
Dagplejer Bodil Møller faldt
og slog skulderen, da hun
skulle strø sand på en isbe-
lagt havegang. Nu er hun et
skridt nærmere på at få det
anerkendt som en arbejds-
skade. 

Læsflerenyheder
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Sakset 
fra foa.dk

“Her ville jeg forsøge
at holde mig til jeg
kom hjem,” siger Mi-
randa Dagsson, for-
mand for Danske
Skoleelever til Benni
Willumsen, teknisk
ejendomsleder på
Grøndalsvængets
Skole i København. 


