
 

Eiendom avd. renhold Bærum kommune 

Rutinebeskrivelse - ekstra hygienetiltak  
Renhold i skolen ved åpning av skolene etter koronastenging 
22.04.2020 

 
Hva gjør renholdsavdelingen 
Internt renhold og eksterne rammeleverandører følger sine respektive renholdsplaner som 
vanlig. Skolen skal ha renholdsplanen som gjelder det daglige renholdet tilgjengelig.  
 
Det er i tillegg laget en rutinebeskrivelse (denne) av ekstra hygienetiltak, med stort fokus på 
alle berøringsflater. Denne rutinebeskrivelsen gjelder for samtlige skoler og 
rammeleverandører av renhold i kommunen. 
 
Det blir ekstra renhold av et renholdsteam på dagtid på skolene mellom kl 09.00-15.00. 
Det som rengjøres av teamet er da: 
 

Flater / objekter Sanitær Kjøkken Kontor+ fellesareal + klasserom 

Toaletter X   

Kraner/vaskerenner håndvasker X X X 

Dispenser for papir og såpe X X X 
Dørhåndtak med felt rundt. 
Gelender 

X X X 

Elektronisk døråpner og 
dørhåndtak inngangspartier 

  
 

X 

Tømming av søppel X X X 
 

Hva skal skolens ansatte gjøre (bør ha fokus på) 
Tørke jevnlig av alle flater som berøres av hender, med såpe og vann eller desinfeksjon 
/våtservietter. Eksempelvis kraner, dørhåndtak og håndtak på skap etc. Alle 
hvitevarer/kaffemaskiner. Tastaturer, kodelåser og innloggingsskjermer.  Leker, sportsutstyr, 
nettbrett, datamaskiner.  
Pulter og spisebord rengjøres etter bruk. Nasjonal veileder påpeker at elever vasker sine 
pulter. 
Løse gulvtepper må fjernes for å lette rengjøring. Alle tekstiler som ikke vaskes daglig på 
over 60 grader av skolens medarbeidere, fjernes.  
 
Følg ellers de vanlige rutiner som før ved å holde det ryddig og rent på gulv /hyller etc. slik at 
renholdere får gjort en god jobb. Det minnes om feiing og at det ikke skal ligge søppel/papir, 
klær, sko eller liknende på gulvet. 
 
Ekstra beskyttelsesutstyr trengs ikke ved renhold, men håndvask skal gjøres etter rengjøring, 
også hvis sedvanlige hansker er brukt. Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjon 
rutinemessig i skolen. Hvis desinfeksjon likevel brukes, må synlig skitt først tørkes bort med 
klut eller tørkepapir, ellers virker ikke desinfeksjonsmiddelet. Aktuelle desinfeksjonsmidler er 
alkoholbasert desinfeksjon. 
Engangs papirhåndklær og såpe skal være tilgjengelig ved alle vasker.  


