
 
   

 

Svar på spørgsmål fra Børne- og Ungdomsudvalget ifm. 

godkendelse af nye funktionsprogrammer  

Dette notat svarer på spørgsmål fra Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) 

ifm. udvalgets godkendelse af nye funktionsprogrammer for skoler og 

dagtilbud. Svarene belyser forhold omkring indretning og materialevalg 

på toiletter samt afskærmning på taglegepladser. 

Baggrund  

BUU godkendte den 15. december 2021 en indstilling vedr. nye funkti-

onsprogrammer og maksimalpriser for dagtilbud og almenskoler. 

 

BUU ønskede i den forbindelse, at forhold omkring indretning og mate-

rialevalg på toiletter samt afskærmning ved indretning af legepladsarea-

ler på tagarealer skulle belyses frem mod behandling af indstillingen i 

Borgerrepræsentationen.  

 

Indretning og materialevalg på toiletter 

BUF vurderer, at beskrivelsen af materialevalg på toiletter i funktionspro-

grammerne er tilstrækkelig i forhold til mulighed for daglig rengøring og 

høj hygiejnestandard, så lugtgener undgås – og således at BUU’s op-

mærksomhedspunkter imødekommes.   

 

Af funktionsprogrammet for skoler fremgår det, at der skal lægges stor 

vægt på rengøringsvenlighed ved valg af overflader og materialer, for at 

minimere lugtgener og uhygiejniske forhold. Der må ikke anvendes fu-

ger i gulvet i toiletrummet, eventuelle fuger i vægge skal være lette at 

rengøre og der skal være en afrundet overgang mellem gulv og væg.   

 

Af funktionsprogrammet for dagtilbud fremgår det, at væggene bag to-

ilettet skal beklædes med glatte flader uden fuger, for at minimere lugt-

gener og lette rengøring. Gulvet skal afsluttes med en afrundet overgang 

mellem gulv og væg, og toiletbørster skal være væghængte. Der må ikke 

opsættes fliser på gulv og væg omkring toiletter grundet lugtgener, der 

kan opstå i og omkring fuger. 

 

Afskærmning på taglegepladser i daginstitutioner 

BUF vurderer, at beskrivelsen af værn/hegn og øvrig indretning på tag-

legepladser i funktionsprogrammet for dagtilbud er tilstrækkelig i for-

hold til at sikre brugerne mod gener fra vind/sol – og således at BUU’s 

opmærksomhedspunkter imødekommes.  
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Når der laves legepladser på tag, sikres det, at der bliver lavet individuelle 

løsninger tilpasset det enkelte projekt, og hvis der er et stedsspecifikt be-

hov, søges der om ekstra økonomi til løsningerne. 

 

Funktionsprogrammet for dagtilbud beskriver krav til værn på taglege-

pladser således: 

 

”Børn har det med at afkode ting forskelligt fra voksne. Det er derfor vig-

tigt at tænke formsprog og farveholdning af værn forskelligt fra legered-

skaber/klatrestativer, så børn ikke kobler de to ting sammen og begynder 

at klatre på værnet på lige fod med øvrige legeredskaber. 

 

På taglegepladser etableres værn på min. 2000mm. Højden måles fra 

muligt fodfæste, så som et vandret rammestykke eller lignende. 

Københavns Kommune vil i den enkelte sag vurdere, om der inden for de 

2000mm skal være et knæk på værnet øverst oppe. Dette vil ske ud fra 

overvejelser omkring funktion og overskuelighed på den pågældende 

tagflade. 

 

Udover sikkerhed har værnet andre funktioner. Det skal give læ og forhin-

dre, at legetøj og lign. kastes ud over eller under værnet. Det skal give 

udsyn, men ikke frit udsyn til alle sider, idet det kan virke stressende, sær-

ligt for helt små børn. 

 

Derfor kan det være en fordel at variere materialevalget i form af stræk-

metal eller hulplader, hvor vinden kan trænge igennem eller andre for-

mer for materialer, der har en helt lukket karakter eller en meget mere 

åben karakter. 

 

Der må ikke benyttes almindeligt trådhegn på taglegepladser, da hold-

barheden kan være af ringe karakter.” 
 

Det skal bemærkes, at beplantning, hegn omkring legeredskaber, skure 

mv. også bidrager til at skabe læ og ly.  

 


