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#09 
TILGÆNGELIGHEDS-
UNDERSØGELSE 
LAV SELV EN OPSÆTNING,  
DER PASSER JER!
 

SKOLENS HOVEDINDGANG 
1. Kan en kørestol komme ind gennem skolens hovedindgang? 
2. Har skolens hovedindgang automatiske døre? 
3. Kan du nå døråbneren, hvis du sidder i kørestol? 

ELEVATOR 
4. Findes der elevatorer på skolen? 
5. Kan man tage til alle etager med elevatoren? 
6. Er der plads til en kørestol i elevatoren?  

 
TRAPPER 
7.  Er skolens første og sidste trin på trappen markeret (fx med farve 

eller andet), så personer med nedsat syn bliver gjort opmærksom 
på trin?

8. Er der håndlister, som man kan holde i, når man går på trappen? 
 

SKOLEBØGER 
9. Findes skolebøger på blindskrift? 
10. Findes skolebøger som lydbøger? 

 
GULV 
11. Findes der tæpper på skolen? 
  
KLASSELOKALET 
12.  Er døren bred nok til, at der kan komme en kørestol ind?
13. Er klasselokalet markeret med blindskrift? 
14. Har klasselokalet automatiske døråbnere?  
15. Kan du nå døråbneren, hvis du sidder i kørestol?  
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TOILETTER
16. Findes der toiletter til kørestolsbrugere?
17. Er toiletterne store nok til en kørestol? 
18. Findes der toiletter til kørestolsbrugere på alle etager?
19. Er spejle, håndvask og papirdispenser på toiletterne i en god 

højde, hvis man sidder i kørestol?
20. Er sæben på alle skolens toiletter uparfumeret?
21. Er der duftende og blomstrende planter på skolen, eller andet 

som kan fremkalde allergi? 

ANDET
22. Kan man som elev på skolen få information om den mad, der 

serveres?  
23. Kan man få lavet specialdiætmad? 
24. Har skolen et godt ventilationssystem? 
25. Er der støj i klasselokalet?
26. Er der mulighed for at skrue op for lyset i klasselokalet, så 

eleverne kan se bedre? 
27. Er der teknisk udstyr i skolens lokaler, som gør det muligt for 

elever med høretab at deltage i undervisningen og arrangementer 
på skolen?    
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