
Ændringsforslag 

 

BUU-S-06 – Udvidet rengøring på skoler og dagtilbud 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:.................  Børnepasningspolitik og Uddannelsespolitik 

Vedtaget: .......................  Børne- og Uddannelsesudvalget den 18. august 2021, sag nr. 14 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Rune Wentzel Helms 

Tlf. nr.: .......................... 79792200 

E-mail: ........................... runhe@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift - Skoleområde 4.200 4.200 4.200 4.200 

Nettodrift - Børnepasning 6.000 6.000 6.000 6.000 

I alt kassefinansieret 10.200 10.200 10.200 10.200 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

En lære fra Coronaperioden har været de gavnlige effekter af det øgede hygiejneniveau i dag-

tilbud og skoler i forhold til smitte og fravær m.v. Der er afsat midler til en fortsat øget rengø-

ring i 2021, men herefter falder det bort. 

 

Forslaget forventes at have effekt ift. at bremse spredning af smitte af en række almindelige 

infektioner og vira, som spredes f.eks. gennem berøring af dørhåndtag og andre overflader. 

Den ekstra rengøring forventes at ville få effekt ift. at mindske både børn og voksnes sygefra-

vær. 

 

Forslaget har sammenhæng til Kolding Kommunes vision og det strategisk spor ”Sammen om 

visionær velfærd” og er en tidlig og sygdomsforebyggende indsats. 

 

Øget rengøring på skoler og daginstitutioner svarende til det niveau, der har været i foråret 

2021, vil på årsplan koste 4,2 mio. kr. på skoler og 6,0 mio. kr. på daginstitutioner.  

 

Det er i dag meget forskelligt, hvordan timerne, som rengøringsafdelingen bruger, er fordelt 

mellem de enkelte skoler og dagtilbud, da det gennem dialog med den enkelte skole/institution 

er vurderet, hvordan opgaven bedst løses. Derfor vil der kunne være forskel i, hvordan forsla-

get konkret udmøntes lokalt. Der vil f.eks. kunne gives timer til den enkelte skole/daginstitu-

tion ud fra størrelse eller lign., hvor hver skole/institution sammen med rengøringsafdelingen 

finder ud af, hvordan man tilrettelægger rengøringen bedst. 

 

På Børnepasningsområdet vil den øget udgift kunne indgå i forældrebetalingen, hvor foræl-

drene kan opkræves 25%. Den ekstra indtægt udlignes i høj grad af øgede udgifter til tilskud 

til private daginstitutioner, der beregnes på baggrund af takstgrundlaget, samt til fripladser og 

søskenderabat. 
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Hvis forslaget ikke vedtages, forventes det, at sygefraværet efter coronaperioden hos både 

børn og voksne i dagtilbud og på skolerne vil vende tilbage til det niveau, der er set frem til 

starten af 2020, herunder smitte med forkølelse og influenza særligt i vinterhalvåret. Et lavere 

sygefravær vil frigøre midler til flere voksne omkring børnene. 

 


