
Sykefraværet ned  
38 prosent blant barna 

Hygienesatsningen til Skovheim barnehage har 

bidratt til å senke sykefraværet blant barna med 

hele 38 prosent. 

Det var i februar 2012 barnehagen tok i bruk flere hygiene
løsninger og innførte nye rutiner. På toalettene og i felles
arealene ble det montert dispensere med hånddesinfeksjon. 
Alle toaletter fikk i tillegg installert rensesystemer som hindrer 
at mage og tarmbakterier spres i rommet ved nedskylling. 
Videre ble det på stellerommet plassert en bleiecontainer med 
avfallssekk og bleiepose, samtidig som duftdispensere fjernet 
den klamme bleielukten og erstattet den med duft av skog og 
mark. For de kvinnelige ansatte ble det på personal toalettet 
utplassert sanitetsbindbeholder. 

Foreldrene veldig fornøyde
Barnehagens foreldre er storfornøyd med den nye barnehage
hverdagen.
– Det er veldig bra! Etter innføringen av de nye løsningene og 
rutinene har for eksempel vår sønn ikke vært syk en eneste 
gang, sier Camilla Skar. 

Hun er mamma til Even og Amalie på henholdsvis 5 ½ og 1 ½ 
år som begge går i barnehagen. Camilla forteller at mange av 

de andre foreldrene har like god erfaring som henne.
– Foruten mindre sykdom i søskenflokken og lavere fravær 
på jobbene våre, merker vi det også på hjemmefronten.  For 
 eksempel har barna blitt mye flinkere til å vaske hendene sine 
før de skal spise.

En 

barnEhagE 

fortEllEr

Even og de andre 
barna slurver aldri 
med håndvasken!

Barna i Skovheim 
gleder seg over 
færre syke venner.



Aud føler at foreldrene har sluttet veldig opp om disse rutinene. 
– Når de nå ser konsekvensene av dette arbeidet, med et så 
markant fall i sykefraværet, regner jeg med at de blir ekstra 
motiverte, smiler Aud.

Barna som rollemodeller for foreldrene
Ansatt i barnehagen, Jeanette Thorsen, roser  foreldrenes 
 oppslutning rundt prosjektet, men minner samtidig om hvor 
viktig det er å opprettholde gode hygienevaner. 
– Spesielt merket vi det etter sommerferien, hvor vi måtte 
pushe litt ekstra på foreldrene og barna. Men alt i alt har 
 foreldrene sluttet helhjertet opp rundt prosjektet. Barna er 
også svært dedikerte til prosjektet og de nærmest elsker å 
gå på badet. På alle måter spilte barna også en viktig rolle i 
 begynnelsen av prosjektet, ved at de påminnet sine  foreldre 
om disse hygienerutinene.  

Aud er også fornøyd med hvordan Rentokil Initial følger opp 
barnehagen. Hun forteller at representanter kommer minst én 
gang i måneden og etterfyller dispenserne og sørger for nok 
tørkepapir. De er også raskt på pletten om noe går i stykker. 
– Samarbeidet fungerer helt supert. Jeg slipper å tenke på noe 
av dette, og det sparer jeg mye tid på, sier Aud.  

Omgangssyke fra november til februar
Barnehagestyrer Aud Norma Valen forteller at de merket 
nedgang i sykefraværet nærmest umiddelbart etter at startet 
hygienesatsningen. De var derfor spente på hvordan høsten 
ville bli, som tradisjonelt er verst.

– Et år startet vi med omgangssyke i november, og vi var 
faktisk langt ut i februar før den ga seg. Det er klart at det sliter 
voldsomt på oss alle. Nå ser vi at de gode rutinene som er 
innarbeidet hos barna og deres foreldre virkelig begynner å gi 
resultater!

Praktiserer 48-timersregelen
Barnehagen legger mye vekt på å minne foreldrene om 
 rutinene. Blant annet innebærer det hånddesinfeksjon på 
 hendene hver gang foreldrene kommer inn i barnehagen, 
de må hjelpe barna med såpevask før de kan gå inn på 
 avdelingene og spesielt er det viktig at 48timersregelen ved 
omgangssyke overholdes. Det innebærer et tidsrom på minst 
48 timer fra siste gang barnet kastet opp til det får lov til å 
komme i barnehagen. 
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Bleiebeholderen og duftsystemene 
på stellerommet har fj ernet 
 fullstendig den vonde bleielukten, 
forteller Jeanette Thorsen.

Jeg har stor tro på  rensesystemet 
som hindrer mage- og tarm-
bakterier å spre seg ved nedskylling, 
sier barnehagestyrer Aud Valen.


