
Sorø Privatskole har 

øget fokus på  skolens 

toiletfaciliteter. Skolen 

vil i den forbindelse 

igangsætte en række 

initiativer, der skal være 

med til at forbedre 

skolens toiletfaciliteter. 

TOILETFACILITETER 

Trygge og gode toiletfaciliteter er en vigtig 

del af livet. Landsdækkende undersøgelser 
peger dog på en markant utilfredshed 

blandt danske skolelever med deres skoles 
toiletter. Det kan føre til børn, der  

undlader toiletbesøg og derfor bliver 
ukoncentrerede og har dårlig trivsel  
generelt. Derudover er toiletterne dét 

sted, hvor en meget central del af  

smitteforebyggelsen bør finde sted. 

Sorø Privatskole har øget fokus på skolens  

toiletfaciliteter af hensyn til elevernes trivsel og  
smitteforebyggelse — herunder de bedste  
forudsætninger for læring. Skolen vil i den  

forbindelse igangsætte en række initiativer, der 
skal være med til at forbedre skolens  

toiletfaciliteter. 

Status 
Normen for nybyggede skoler er 15 elever pr. 

toilet. Dette er også skolens ambition at opnå 
med tiden, selvom Sorø Privatskole er en snart 
130 år gammel skole. Lige nu er der 30  

toiletter og 5 gårdtoiletter på skolen. Det giver 

19 elever pr. toilet. Derudover er flere af  

toiletterne uhensigtsmæssigt placeret i forhold 
til dagligdagen. Det betyder at nogle toiletter  

bliver anvendt af flere elever end andre. 

Initiativer 
Efter at have været i dialog med elevrådet og 

forældrenævnet vil skolen igangsætte følgende 
initiativer, der skal være med til at forbedre 

skolens toiletfaciliteter på kort og langt sigt: 

  

 ●  Toiletfaciliteterne renoveres 

 ●  Toiletterne fordeles bedre 

 ●  Eleverne får øget ansvar 

 ●  Tilbagevendende hygiejnekampagner 

 

Læs mere om det forskellige initiativer på  

næste side. 

Fælles ansvar 
Det er et fælles ansvar at skabe god trivsel. Det 

gælder også for skolens toiletfaciliteter. Uanset 
om de fysiske rammer virker nedslidte eller 

moderne, så skal elevene hjælpe med at skabe 
de bedste betingelser for rene og  
hygiejniske toiletforhold. Som forældre er det  

vigtigt, at I støtter op om de tiltag, der tages i 
skolen. Det kan fx være at være bevidst om 

god håndhygiejne og hjælpe barnet til gode  
toiletvaner i hjemmet såvel som udenfor  
hjemmet. Husk børnene på, at et toiletbesøg 

tager den tid, det tager. 



●  Renovering af toiletfaciliteterne 

Skolen har sat gang i en løbende  

modernisering af de eksisterende toiletter. I 

første omgang i form af en udbedring af fejl 

og mangler, som der kan gøres noget ved 

nu og her. Der bliver malet, der kommer  

billeder på væggene og håndspritdispensere 

ved dørene. Derudover bliver der udskiftet 

toiletsæder og toiletkummer,  

hvor det er nødvendigt. Skolen  

vil desuden genetablere et  

ekstra toilet i henholdsvis  

Frederiksvej 2 og  

Frederiksvej 10. På  

længere sigt er det ambitionen,  

at vi river gårdtoiletterne ned og bygger nye 

i forlængelse af salen. Dette har høj prioritet 

●  Fordeling af toiletterne 

Skolens toiletfaciliteter vil på sigt gå fra at 

være fælles adskilte drenge– og pigetoiletter 

til klasseinddelte kønsneutrale toiletter.  

Optimalt set skulle hver klasse have deres 

eget toilet. De steder, hvor det ikke kan lade 

sig gøre, deler de det med omkringliggende 

klasser fra samme årgang.  

Dette er allerede nu en  

realitet flere steder på  

skolen, og de steder, hvor  

det ikke er, vil det blive det.  

Det skal være med til at  

understøtte det øgede ansvar  

hos eleverne. 

●  Eleverne ansvarliggøres  

Skolen vil ansvarliggøre eleverne gennem en 

dukseordning, som vi har gode erfaringer 

med fra klasselokalet. Eleverne skal være 

med til skabe de bedste betingelser for rene 

og hygiejniske toiletfaciliteter. De kommer 

ikke til at gøre decideret rent, men de kan 

føre opsyn og håndhæve de gode toiletvaner 

på klassetoilettet. Klassen  

kan tage det op med jævne  

mellemrum, og skolen  

eller elevrådet kan  

igangsætte kampagner,  

der tilskynder eleverne  

til den ønskede adfærd. 

●  Hygiejnekampagner 

Formidling af viden kan hjælpe og inspirere  

eleverne til at se på, hvordan de sammen 

kan arbejde for, at det bliver rarere, renere 

og tryggere på toiletterne. Skolen og  

elevrådet igangsætter tilbagevendende  

hygiejnekampagner, der  

skal være med til skabe  

de bedste betingelser for  

rene og hygiejniske  

toiletfaciliteter. Fx nudging,  

infoplakater og  

konkurrencer, der tilskynder eleverne  

til den ønskede adfærd. 

Erfaringer fra andre 

skoler har vist, at netop 

elevernes medansvar 

er helt centralt for rene 

og hygiejniske 

toiletfaciliteter. 

ERFARINGER . 



Offentlige toiletter kan 

aldrig møde den 

standard, som vi 

kender hjemmefra. 

Toiletterne skal være 

velholdte, rene og man 

skal kunne være der i 

fred for andre. 

TOILETSTANDARD 

Frederikvej 1 

     1 toilet 

Frederikvej 2 

     4 toiletter  

    +1 toilet genetableres 

Frederikvej 5 

     6 toiletter 

Frederikvej 6 

     1 toilet 

Frederikvej 7 

     4 toiletter 

Frederikvej 10+pavilion 

     8 toiletter 

     +1 toilet genetableres 

Gården 

     5 toiletter 

Nybygningen 

     5 toiletter 

Musik 

     1 toilet 

37 toiletter i alt 
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