Toaletter i kommunens skolor
När det gäller toaletter så kan analysen delas in i tre delar. Det handlar om hur toaletterna används,
städas och i vilket skick toaletterna är. Intervjuer har utifrån detta skett med elevhälsan och städ
verksamheten.
Verksamhet
Det är idag ett hårt tryck på toaletterna i de flesta skolor och hur toaletterna används blir extra
viktigt för att de skall upplevas som fräscha, till exempel att toalocket lämnas öppet, papper slängs på
golvet mm. Det förekommer även skadegörelse och avvikande beteenden, det kan vara allt från en
sönderslagen toastol till att någon kissat i papperskorgen, tvålhållaren eller på golvet.
Städning
Toaletterna städas idag 5 ggr/vecka enligt ”röda tråden” (se bilaga 1). På de flesta skolor idag är
upplevelsen att det är väldigt högt tryck på toaletterna, signalen kommer både från
skolverksamheten men även de som städar i våra skolor. Toaletterna upplevs ibland som ofräscha,
med kiss på ringen, utanför wc-stolen och papper på golvet.
Städverksamheten anser att städning av toaletter en gång dagligen är absolut för lite på de flesta
skolorna. Elevtätheten är hög och på flera skolor är det för få toaletter, ett exempel är Backe skolan
med 6 st elevtoaletter på drygt hundra barn. Att fritidsverksamheten (06:00-18:00) också är i
skolorna påverkar även det att toaletterna används så mycket mer nu än förr. Uthyrningar av lokaler
både kvällar och helger inverkar också på nedsmutsningsgraden.
Lokal
En viktig del för trivseln på toaletterna är skicket, här finns det en stor variation med allt ifrån
nyrenoverade toaletter med material som är lätta att hålla rena till de wc som är i väldigt stort behov
av renovering. Vissa toaletter har klinkergolv och tegelväggar, dessa är svåra att hålla rena eftersom
kisset drar in i fogarna och i de fall där det är tegelväggar så suger ju teglet in kisset. Ett annat relativt
vanligt problem är att det saknas silikonfogar runt toalettstolen mot golvet vilket medför att det
rinner in under toastolen.
Allt eftersom skolor renoveras skapas wc med material som är lätta att hålla rena och enkla att
underhålla exempelvis plastmattor på golvet och målade väggar.
Vad kan vi göra?
 Dialog på skolorna (viktigt med elevernas delaktighet) ?
 Ökad städfrekvens ?
 Riktade underhållsåtgärder ?
 Genomföra en inventering?

