Sundhedstyrelsens vejledning for sandkasser og
soppebassiner i daginstitutioner og dagpleje
Sandkasser.
Sandkassen bør placeres, så sandet kan udskiftes, men også i god afstand fra indgangen til
daginstitutionen, så sandet ikke slæbes inden døre.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at både fritliggende sand og sandet i sandkasser udskiftes mindst
én gang om året og i øvrigt efter behov.
Det anbefales, at der bruges rent strandsand i sandkasser. Bakkegrus frarådes på grund af risiko
for forurening. Af samme grund frarådes andre former for forurenet sand, herunder sand fra
industriel produktion eller fra sandblæsning til dette formål. Kemisk desinfektion frarådes ligeledes.
Sundhedsstyrelsen har vurderet, at udskiftning af sand i sandkasser i daginstitutioner heller ikke
kan erstattes af mekanisk rensning af sandet. På www.legepladskontrollen.dk findes der
oplysninger om certificeret sandkassesand.
Træer placeres bedst, så de ikke forurener sandkassen med blade mv. Sandkassen skal holdes fri
af buske, fordi forskellige insekter (bl.a. visse mider mv.) trives i deres skygge.
Sandkassen bør have en bred og ikke for høj trækant. Betonfliser er ikke egnede til dette formål.
Det anbefales, at der er fast belægning i bunden, så sandet ikke forurenes nedefra med jord. Der
bør kunne etableres skygge over sandkasser midt på dagen. En række dyr ynder at skrabe og
lægge deres ekskrementer i sand og flis, hvorved der skabes mulighed for at overføre en række
sygdomme til børn.
Hvis legepladsen ikke kan sikres effektivt imod katte, hunde og ræve, skal sandkassen
overdækkes med et kraftigt net, både når den ikke bruges, men også uden for institutionens
åbningstid. Presenning frarådes, fordi der dannes kondensvand, og fordi sandet så ligger vådt og
uden lufttilgang.
Det anbefales, at faldunderlag og sandkasser dagligt efterses – også for farlige fremmedlegmer.
Vandbassiner, regnvand mv.
Anvendelse af vandbassiner, soppebassiner og badebassiner kræver konstant overvågning. Selv
en vanddybde på få cm kan være farlig for små børn.
Miljøstyrelsen (www.blst.dk) stiller de samme hygiejniske og sikkerhedsmæssige krav til små
midlertidige soppebassiner som til større stationære bassiner, herunder de store svømmebassiner.
Også små (soppe)bassiner er således meget krævende, hvad angår drift og renholdelse, og de
kan derfor ikke anbefales i daginstitutioner.
Et godt alternativ til bassiner er at anbringe en sprinkler på et befæstet
område med afløb til en faskine eller til kommunal kloak.

