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Indhold  

• Allergi 
• Allergisk eksem 
• Fødevareallergi 
• Håndtering og opbevaring af allergimedicin 
• Rengøring 
• Forebyggelse af allergigener 
• Undervisning 

 
 
Formål og mål 

• At sikre den enkeltes individuelle størst mulige trivsel og livsduelighed  
• At sikre den enkelte elev de bedste muligheder i forhold til elevens behov 
• At skolens medarbejdere føler sig parate og trygge ved at have en elev med allergi 
• At alle ved hvordan man behandler et anafylaksis chok 
• At alle kender til vigtigheden af at vaske hænder 
• At forældrene til barnet føler sig trygge ved at barnet er i skolen 

 
 
Principper 
Samarbejde mellem forældre, skole og eksterne samarbejdspartnere skal ske i tæt dialog og 
være ligeværdigt og med respekt for alles faglighed og kendskab til barnet. Skolen støtter op 
om disse tilbud, muligheder og ønsker. 
 
Forældrene orienterer løbende om ændringer i barnets allergi (sygdom) og medicin. 
 
Skolen sikrer at alle medarbejdere har en basis viden om eksem, allergi, fødevareallergi og 
behandling af anafylaksis chok. 
 
Skolen sikrer at alle medarbejdere er trænet i behandling af anafylaksis chok og injektion af 
adrenalin pen. 
 
Skolen sikrer at alle ved hvor elevens creme og medicin opbevares samt hvornår/hvordan den 
gives. 
 
Skolen sikrer at alle medarbejdere ved hvilke elever, der har allergi og hvad de skal være 
særligt opmærksomme på. 
 



Skolen sikrer at forældrene kontaktes ved opblussen af allergi og eksem samt ved tvivl i 
forhold til fødevarer, ting, der kan fremkalde allergi eller hvis man er i tvivl om en elev har 
rørt/spist noget eleven ikke tåler. 
 
Skolen sikrer at man ikke deler mad/drikke i klassen. 
 
Skolen sikrer mulighed for håndvask før og efter hvert måltid. 
 
Skolen sikrer ekstra fokus på rengøring og indeklima. Rengøringsmidler og håndsæbe på 
skolen bør ikke være allergifremkaldende. 
 
Skolen sikrer at der inden; fællesarrangementer, højtider, fødselsdage, ture ud af huset, ture i 
naturen, tages kontakt til forældrene. 
 
 
Andet 
I det klasseværelse, hvor eleven går i vil der være ekstra rengøring. Skraldespanden og 
bordene aftørres efter hvert måltid. 
 
Der hænger synlige opslag vedr. livstruende allergi på skolen. 
 
Alle ved at håndsprit ikke fjerner allergener. 
 
Der findes forskellige APP´ s, der er udgivet af Astma og allergi Danmark, som kan være 
tilgængelige på skolen IPads. 
 

 
http://www.jext.co.uk/ 
http://www.jext.co.uk/jext-video-demonstrations.aspx 
 
http://www.astma-allergiiskolen.dk/ 
 


