VÆRD AT VIDE OM SKOLESTART UDEN PROBLEMATISKE STOFFER

FYLD SKOLETASKEN MED

GODE VALG
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mange hjem sørger mor og far
for, at skoletasken er fyldt. Men
de veludrustede børn sidder ikke
bare artige og hører efter i timerne. De
bider i blyanter og linealer, sutter på
viskelæderet og ﬂår i tasken. Derfor har
nogle forældre et ønske om at begrænse
mængden af problematiske stoffer, som
barnet udsættes for fra skoleudstyret.
Tasker, penalhuse og viskelædere
kan være lavet af PVC, som er blød-

gjort med ftalater. Forbuddet mod
visse ftalater gælder nemlig kun for
legetøj til børn under 14 år. Udstyret i
skoletasken er ikke altid deﬁneret som
legetøj. Hvis det hører ind under legetøjsbekendtgørelsen, skal tingene være
mærket med et CE-mærke. Men er der
ikke et CE-mærke, er produktet altså
ikke ramt af forbuddet. Selv om det
er muligt at blødgøre PVC med andre
stoffer, viste en test fra Informations-
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center for Miljø & Sundhed i juni 2009,
at børn bliver udsat for stofferne i deres
dagligdag – eksempelvis fra deres penalhus. Ftalater kan være problematiske, da ﬂere af dem kan påvirke evnen
til senere at få børn, er mistænkt for at
være hormonforstyrrende og belaster
miljøet på lang sigt.

Penalhuset dufter
Lineal, blyant, tusser, gelpenne, viskelæder og glimmerlime er blandt de ting,
som bor i penalhuset. For at appellere
til børnene er tingene ofte tilsat dufte.
Men desværre kan alle duftstoffer i
princippet fremkalde allergi, især hvis
man udsættes for dem dagligt. Derudover kan duftstofferne være ubehagelige for indeklimaet.
Madkasser og drikkedunke er
beregnet til at komme i kontakt med
fødevarer og skal derfor overholde
normerne for emballage til fødevarer.
Alligevel kan de frigive kemiske stoffer,
som kan være problematiske. I plastprodukter er det blandt andet ftalater
og det omdiskuterede bisphenol A, man
kan være opmærksom på. Mens det i
metalprodukter eksempelvis er det allergifremkaldende stof nikkel. 

