
Børn bider i 
verden. Hjælp dem, så 
den ikke bider igen.

0-6 årige børn udforsker verden med hele kroppen. 
Der er ikke den ting, der ikke kan krammes, bides i eller 

suttes på. Desværre er det ikke alt, der kan tåle så 
grundig en efterforskning. 

Mange af de ting, vi normalt omgiver os med, 
både hjemme og i institutionen, indeholder nemlig 

kemi, som kan være skadelig, hvis produkterne 
bliver brugt forkert. 

Kemi kan ikke undgås. 
Men ved at tage få, enkle forhåndsregler kan I 

som pædagoger hjælpe med at mindske risikoen. 
Børnene tilbringer en stor del af dagen sammen med 

jer, derfor vil jeres indsats kunne mærkes.

Hæng faktaarket et centralt sted, hvor I ikke kan 
undgå at kigge på det. Og hjælp hinanden med at huske, 

hvordan I bedst håndterer kemien i hverdagen.

Hvis I har spørgsmål, kan I finde flere svar i 
bogen ”Er der god kemi i dine børns hverdag?”, 

som institutionen har fået tilsendt.

Med venlig hilsen
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10 råd der beskytter børnene mod unødig kemi

Her får I 10 gode råd til, hvordan I helt konkret kan 
hjælpe børnene til at undgå skadelig kemi.

1. Vælg de centrale indkøbsaftaler med indbyggede miljøkrav 
Hvis din kommune er medlem af Partnerskab for offentlige grønne indkøb, kan du være sikker på, at de centrale 

indkøbsaftaler lever op til en høj miljømæssig standard. Ring til din kommune, og hør om I er medlem af 
Partnerskab for offentlige grønne indkøb.

2. Følg miljøvejledninger til offentlige indkøbere
Du kan hente enkle indkøbsråd inden for 46 forskellige produktområder, for eksempel rengøring, personlig 

hygiejne og møbler på www.miljoevejledninger.dk.

 

3. Luft ud med gennemtræk mindst 2x5 minutter om dagen 
Indeklimaet er en af de væsentligste kilder til kemiske stoffer. For eksempel udsender 

alle elektriske apparater kemi, når de er tændt eller på stand by.

4. Tjek, at der bliver gjort ordentlig rent
Det er vigtigt, at rengøringspersonalet har mulighed for at støve alle overflader af. 

Og vær sikker på, at der bliver brugt miljømærkede rengøringsmidler. 

5. Pas på når du laminerer og stryger rørperler
Begge dele indebærer opvarmning af plastmaterialer, der frigiver kemikalier. Gør det, uden 

at børnene er til stede og luft ud imens. 

6. Smid gammelt blødt plastlegetøj ud
Det kan indeholde de farlige ftalater, som har været forbudt i alt legetøj siden 2007, og i legetøj til 

børn under tre år siden 1999. Undgå af samme grund blødt plastlegetøj fra for eksempel loppemarkeder. 

 
7. Brug Svanemærket solcreme med mindst faktor 15 

Det indeholder ikke de stoffer, som EU har under mistanke for at være hormonforstyrrende. 
Køb også uparfumeret solcreme.

    

8. Brug Svanemærkede og uparfumerede cremer og sæber
   

Så sparer du børnene for unødvendig parfume og stoffer, som EU mistænker for at være hormonforstyrrende. 

    

9. Brug ikke vådservietter
De indeholder konserveringsmidler og ofte også parfume, som kan fremkalde allergi. Desuden 

indeholder vådservietter små mængder organiske opløsningsmidler, som udtørrer huden og dermed 
gør den mere sårbar over for andre kemiske stoffer.

10. Lav en politik for kemien i jeres institution 

Skriv det ind i årsberetningen på linje med madpolitik, sukkerpolitik mv.
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