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16. november 2015 

 

Indeklimapolitik i  

dagtilbud Sydvest 

 
Indeklimaet har stor betydning for børns sundhed, samt trivsel 

og indlæring - og derfor ønsker vi også at skabe de bedst mulige 

betingelser for dette i Dagtilbud Sydvest. 

 

Indeklima omfatter elementerne luft, lyd, lys og temperatur. 

Væsentlige forhold, der har betydning for indeklimaet, er 

udformningen af bygninger, herunder ventilations- og akustiske 

forhold. Indeklimaet afhænger også af antallet af brugere ift. 

rummets størrelse, samt af daglige rutiner for bl.a. oprydning, 

rengøring og støjniveau. 

 

I Dagtilbud Sydvest arbejder vi med at sikre et godt indeklima 

på følgende måde:  

 

LUFT: 

Dagtilbuddet er et fuldstændigt røgfrit miljø. 

Vi sikrer luftens kvalitet ved anvendelse af godkendte 

ventilationssystemer, der jævnligt kontrolleres og justeres. 

Der luftes ud flere gange dagligt med gennemtræk. Husene 

forsøges indrettet med rengøringsvenlige overflader, der ikke 

holder på støv. 

Der anvendes miljø- og energivenlige rengøringsprodukter, som 

ikke efterlader skadelige stoffer i luften. 

 

LYD: 

For at minimere støj i dagligdagen kan der anvendes støjdæmpere.  

Rummene indrettes med små rum i det store rum, for at sikre ro 

til fordybelse. Pædagogiske aktiviteter planlægges ofte i mindre 

grupper, da dette understøtter DCUMs* anbefaling om at tilpasse 

antallet af børn til rummets størrelse. 

 

LYS: 

Vi forsøger at opnå en jævn behagelig belysning ved brug af 

såvel indirekte som direkte lyskilder. Der sikres mulighed for 

at justere sollysets indtrængen ved hjælp af gardiner eller 

solsejl. Brugen af kunstigt lys begrænses i de perioder, hvor 

naturligt dagslys er tilstrækkeligt. 

 

TEMPERATUR: 

Det tilstræbes at rumtemperaturen ligger mellem 20 og 22c, 

hvilket følger DCUMs anbefaling. Ved vindueskilder med direkte 
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solindfald, der påvirker temperaturen, sikres mulighed for 

afskærmning. Det kontrolleres med jævne mellerum, at 

indstillingen på ventilation og termostat er korrekt. 

 


