
 
Vejledning til Hi Five undervisningsmateriale (Indskoling) 

Du står nu med Hi Five undervisningsmaterialet i hænderne. Ved at sætte fokus på hygiejne og 

undervise eleverne i smitteveje og korrekt håndvask er du med til at nedsætte 

infektionssygeligheden på din skole og derved reducere skolefraværet - både blandt elever og 

personale. 

Vi ved fra forårets målinger på de 43 Hi Five skoler, at der er stor forekomst af 

infektionssygdomme på skolerne. Vi ved også fra tidligere undersøgelser, at undervisning og 

obligatorisk daglig håndvask kan mindske forekomsten af disse sygdomme betydeligt blandt børn.   

En fællesindsats i alle klasser på samme tid mod bedre vaner og bedre hygiejne giver dermed 

skolen et kæmpe boost til en hverdag med mindre sygdom, færre smitteveje, større trivsel og et 

bedre arbejds- og undervisnings – miljø. Dét er da værd at bruge lidt tid på. 

Materialet 

Materialet er sammensat af dele fra et oversat engelsk materiale, der oprindeligt er udarbejdet af 

den engelske hygiejneorganisation ”Infection Control Nurses Association” og af dele, der er 

udviklet af projekt Hi Five.  

Det består af et grønt undervisningshæfte (med indlagte kopier) og et lyserødt elevhæfte. 

Materialet er inddelt i fem lektioner 

- 1. Mikroorganismer, 45 min.(Grønt undervisningshæfte) 

- 2. Smitteveje, 45 min.(Grønt undervisningshæfte) 

- 3. Korrekt håndvask, 45 min.(Løse kopier indlagt i undervisningshæftet) 

- 4+5. Skoletoiletter, ca. 2 lektioner a 45 min.(Løse kopier indlagt i undervisningshæftet) 

 

Lektionerne er tilrettelagt, så de kan tilpasses lidt i tid og niveau, så de passer til klassen og den 

afsatte tid. Lektion 4 og 5 om skoletoiletter udføres bedst sammenhængende, altså i en 

dobbelttime.  

Det er muligt at flytte lektion 4 + 5 om skoletoiletter frem først på dagen, så de udføres før lektion 

1,2 og 3. Det kan afhjælpe eventuelle logistiske udfordringer mht. lokaler og fællesmaterialer fra Hi 

Five kassen.  

Opbygning af lærermaterialet 

Det grønne undervisningshæfte afspejler elevhæftet, blot med mere forklarende tekst. Hæftet 

bruges til lektion 1 og 2. Bemærk at øvelsen på side 8 i undervisningshæftet erstattes af vedlagte 

lektion 3, hvor der benyttes olie og glimmer. 

Lektionerne om korrekt håndvask (3) og skoletoiletter ( 4+5) er opbygget med en tjekliste, en 

lærervejledning og baggrundsviden. 

Tjeklisten er en oversigt over, hvad eleverne skal lære i løbet af lektionen. 



 
Lærervejledningen er en instruktion over lektionens forløb trin for trin. 

Baggrundsviden er informationer om emnet. I kraft af dette kan du regulere niveauet i 

undervisningen, så det passer til den klasse, du underviser. 

Klassemateriale 

Det lyserøde elevhæfte består af forklarende billeder, der passer til lektion 1 og 2 og af små 

opgaver eleverne kan løse i løbet af dagen, hvor der opstår huller eller små pauser i 

undervisningen. 

Der er også et ark med sange om håndvask, I kan synge i løbet af dagen, et rødt/grønt 

klistermærkeark og et håndvaske-certifikat til hver enkelt elev, som skal udfyldes efter lektion 3 

samt en flaske med glimmer-olie til brug i lektion 3. 

A5 klistermærket med instruktion om håndvask skal sættes op i klassen, så eleverne altid kan se, 

hvordan man vasker hænder korrekt. 

Hi Five måneds-skemaerne er til ophæng i klassen. De skal introduceres i lektion 3 sammen med 

de tilhørende Hi Five klistermærker. 

Fællesmateriale 

Udover klassematerialet har skolen fået tilsendt følgende materiale som alle klasser i indskoling 

skal deles om 

 4 undervisningshæfter 

 Sæbe 

 2 forskellige Cd rom med materialet i elektronisk form 

Når du har brugt materialet, lægges det tilbage i Hi Five kassen eller gives videre til den næste 

klasse. 

Daglig håndvask på skolen inden frokost  

Som et resultat af den øgede viden omkring mikroorganismer, smitteveje og infektioner indføres 

der nu for alle klasser en obligatorisk daglig håndvask inden frokost. Det er vigtigt, at alle på skolen 

bakker op om dette, og at eleverne med tiden vænner sig til den daglige håndvask, som en naturlig 

del af en skoledag. Den daglige håndvask begynder den dag, undervisningen finder sted. Brug Hi 

Five klistermærker og månedsskemaerne til denne aktivitet. 

Tilbagemelding 

Når du har undervist din klasse i alle fem lektioner, skal du give kontaktpersonen besked, så det 

kan blive registreret. 

Har du spørgsmål, så forsøg at spørg skolens kontaktperson eller ring til Hi Five på 2440 9909.  

God fornøjelse.  Mange hilsner fra Hi Five projektgruppen. 


