
 TIRSDAG 15. MAJ 2012  /   AMAGER BLADET  /  17

AF JAN JEPPESEN
jje@b-l.dk

TÅRNBY: Skoleelever er ikke 
flinke nok til at gå på toilettet. 
Det er de utidssvarende toilet-
ter, der får eleverne til at holde 
sig. Men på Pilegårdsskolen i 
Tårnby har eleverne nu fået 
hjælp. Skolen har nemlig vun-
det Danmarks eneste Hygiejne-
legat på 50.000 kroner, så nu er 
det slut med uhumske toiletter, 
og eleverne har taget affære 
for at få nye toiletforhold.

En undersøgelse fra Dansk 
Center for Undervisningsmiljø 
fastslår, at tre ud af  ti elever 
i den danske folkeskole hel-
lere vil holde sig end benytte 
skolens toiletter, og det påvir-
ker elevernes indlæringsev-
ne, hvis de ikke regelmæssigt 
kommer på toilettet. Derfor fik 
elevrådet  på Pilegårdsskolen 
ideen til at søge legatet fra 
virksomheden Viega, og der 
er nu installeret nye toiletfa-
ciliteter for 50.000 kr.

»Vi indstiftede Hygiejnele-
gatet for at skabe bedre toilet-
forhold for eleverne på landets 
offentlige skoler. De ansøgnin-

ger, vi får, er ofte skrevet af  
skolens elevråd og både de, og 
de mere end 26.000 unge på vo-
res Facebookside, fortæller os, 
at der ikke sker nok på områ-
det. Vi mener, at skoleeleverne 
har krav på ordentlige toilet-
forhold, fordi det skaber bedre 
trivsel og sundhed - og dermed 
færre sygedage. Derfor er Hy-
giejnelegatet stadig meget re-
levant, også for den offentlige 
debat,« fastslår Peter Kvetny, 
pressechef  hos Viega A/S.

Bedre hygiejnepolitik
Pilegårdsskolen glæder sig nu 
over at have fået nye, hygiejni-
ske toiletfaciliteter

»Vi har haft stor fokus på 
hygiejnen på vores skole. Al-

ligevel havde mange elever 
ikke lyst til at gå på toilettet 
i skoletiden. Det nye toilet er 
et af  skridtene på vejen til en 
bedre hygiejnepolitik på Pile-
gårdsskolen,« fortæller Sarah 
Munksø Lauridsen, elevråds-
formand på Pilegårdsskolen.

Viega har indgået et samar-
bejde med den lokale installa-
tør Søren Warberg Løvgreen, 
som har stået for installation 
af  skolens nye toilet.

»Jeg er stolt over at kunne 
være med til at forbedre toi-
letforholdene for eleverne på 
Pilegårdskolen, så de ikke læn-
gere at behøver holde sig i sko-
letiden. Når det giver børnene 
bedre trivsel, vil jeg til hver 
en tid støtte et sådant projekt,« 

fortæller Søren Warberg Løv-
green fra Osbæck VVS.

Pilegårdsskolens elever har 
fået et »intelligent« toilet, som 
er vand- og energibesparende 
og er installeret med berø-
ringsfri flader. Det betyder, at 
eleverne ikke behøver røre ved 
noget, når de skyller ud, eller 
vasker og tørrer hænder. Der-
ved bliver skolens hygiejne for-
bedret og risikoen for at ele-
verne smitter hinanden ned-
sættes.

Viegas hygiejnelegat kan sø-
ges af  alle kommunale skoler 
til og med 3. september.. An-
søgning sker ved at sende et 
billede og en kort beskrivelse 
af  skolens toiletforhold til mai-
ladressen legat@viega.dk.Ssådan så de uhumke toiletter ud før i tiden...

...men nu ser toiletfaciliteterne sådan ud på Pilegårdsskolen.

Farvel til elevernes Farvel til elevernes 
uhumske toiletteruhumske toiletter
FRA SKIDT TIL SLOT. Pilegårdsskolens elevråd har 
taget aff ære. Væk er de uhumske toiletter.

Tirsdag den 22. Maj 2012 fra kl. 19:00-21:00

En hyldest koncert til

John Mogensen
PB ACTION FEST & EVENTBUREAU PROUDLY PRESENTS

En glad aften med middag og live musik
Inkl. en øl eller et glas
rødvin eller en kildevand.
To glade timer med middag,
musik og sang, hvor det
er tilladt at synge med. 200,-KUN

KR:

Billetter kan købes på www.billetlugen.dk eller tlf. 70 263 267
Vi glæder os til at se jer i B&W GRAND BALLROOM - Københavns NYE koncert og kulturhal på det gamle B&W Skibsværft

Refshalevej 167 E | 1432 København K | www.bwgrandballroom.dk | Gratis parkering | Dørene åbnes kl. 18:00

Kl. 20:00-20:10 Velkomst ved Jørgen de Mylius og Claus Hagen Petersen
med en introduktion til musikeren og personen John Mogensen. To kæmpe storskærme på hver 25 meter x 10 meter

Kl. 20:10-21:00 Hyldest koncert med John Mogensen bandet John´s Guld, der spiller de bedste hits
Fut I Fejemøget Så Længe Jeg Lever Der Er Noget Galt I Danmark Livet Er Kort Sidder På Et Værtshus Karl & Ann-Catrin
Nina Kære Nina Mig Og Margrethe Nede I Møjet Karl Herman Og Jeg Ensomhedens Gade No.9 Ursula To Mennesker På
En Strand Hvad Tænker De På Hvad Pokker Skal Jeg Gøre Man Skal Aldrig Sige Aldrig Åh Hvilken Herlig Nat

Kl. 19:00-20:00
Middagsret som var én af
John Mogensen´s livretter
200 g lækker hakkebøf med
bløde løg, sovs,hvide kartofler
og hjemmelavet agurkesalat

EKSTRA KONCERT


