Tips för en giftfri förskola

Barn är känsligare och mer utsatta för skadliga kemikalier
än vuxna. Det kan vara svårt att veta vad vi kan göra i
vardagen för att förbättra situationen för barnen.
Denna informationsbroschyr ger tips och råd för en giftfriare
miljö för våra barn. Fokus ligger på att äta, dricka, leka och
sova utan skadliga kemikalier
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Giftrensa barnens
vardagsmiljö!
Äta & Dricka
Värm
aldrig plast
Att värma mat i en plastbytta går snabbt men
när plast värms sprids fler kemikalier till innehållet. Värm, laga och förvara gärna i material
som porslin, glas och rostfritt. Det gäller alltså
att även vattenkokaren är helt i rostfri på
insidan. En vattenkokare med en insida i plast
är olämplig att använda. Vatten till ersättning
eller te bör alltså komma från en kastrull eller
en vattenkokare med helt rostfri insida.
Undvik alltid plastflaskor för små barn. Använd flaskor i glas eller i rostfritt. Den initiala
kostnaden är kännbar men i längden är det
ekonomiskt fördelaktigt då plast byts ut efter
ett tag medan rostfritt består. Glasflaskor
skyddas med ett silikonhölje.

Skrota
konserverna
De flesta metallkonserver har en ytbehandling på insidan
som kan släppa det
hormonstörande
ämnet bisfenol A till
maten. Glas- och
kartongförpackningar är ett bättre val.

Avspisa
teflonet
Många non-stickbeläggningar (teflon) tillverkas med
högfluorerade ämnen som är problematiska, inte minst
för miljön. De är
kroniskt toxiska och
kan inte brytas ner.
De finns i blodet hos
isbjörnar på Arktis.
Vad de gör med oss
människor är inte
riktigt utrett med de
misstänks vara cancerogena och störa
vår fertilitet.
De lagras i våra
kroppar under lång
tid. Dels uppstår
gifterna i ångan som
uppkommer vid kraftig upphettning och
dels finns det undersökningar som visar
att vissa stekpannor i detta material
släpper kemikalier till
maten i pannan.
Använd stekpannor,
kastruller och bakformar av rostfritt
stål, gjutjärn eller
glas istället. Även
bakplåtspapper kan
innehålla perflourerade ämnen, välj
därför Svanenmärkt
bakplåtspapper eller
undvik det helt.

Drick
rent
vatten
Vattenledningar kan
laka ur bly och koppar i vattnet, ett tips
är därför att spola
tills vattnet är riktigt
kallt när du ska
dricka.

Maxa
ekomaten
Ekologisk mat innehåller mindre rester från
bekämpningsmedel. Speciellt viktigt är att
välja ekologiska russin och vindruvor eftersom konventionell odling använder stora
mängder bekämpningsmedel.
Grönsaker och örter från Thailand bör undvikas helt. Potatis, kaffe, mejeri, kakao, choklad och bananer är andra exempel på varor
som bör ekoprioriteras. Svenska äpplen är
inte lika besprutade som utländska men ett
spanskt ekoäpple bör ändå föredras framför
ett svenskt icke-ekoäpple.

Leka
Gallra bland plastleksakerna
För att forma hård plast används mjukgörare. De kallas ftalater. Ftalater är problematiska och många av dem är konstaterat hormonstörande. Det beror på att kroppen tolkar dem som östrogen. Ju mjukare,
äldre, glansigare, halare och ju mer plasten luktar, desto mer ftalater
innehåller den. För nya leksaker köpta efter 2007 och framför allt efter
2012, gäller helt andra regler för vad leksaker får innehålla. Man har
alltså förbjudit många ämnen.
Små barn, som undersöker saker med munnen, är extra utsatta för ftalater. Därför är det extra viktigt att skydda dem från den här typen av
plast. Genom att rensa bort mjuka plastleksaker som bollar, badankor,
dockor, små plastfigurer, byggmaterial och sådan plast som inte är leksaker, så minskar barnens exponering för dessa horomstörande ämnen.
Undantag kan göras för mjuk plast som är inköpt efter 2012 och som
inte används på avdelningar där det finns barn som fortfarande använder munnen för att undersöka saker. Undantag kan även göras för
de nyare typerna av byggklossar som kallas för EVA skum, som hittills
anses säkra. I övrigt gäller att plast som är lika hård som lego, ny plast
som köpts in efter 2012, och plast som används utomhus, kan förtjäna
en plats på förskolan.

Nobba
lekelektronik
Plocka bort mobiltelefoner, tangentbord
och annan elektronik
som hamnat i leksakslådan. Elektronik har inte samma
starka kemikaliekrav
som leksaker och
kan därför innehålla
farliga ämnen som
tungmetaller och
flamskyddsmedel.
Ju äldre – desto
farligare.

Pyssla
naturligt
Kablar, cd-skivor,
elektronik, metall,
bildäck, lastpallar,
slipers, och byggmaterial som PVC-rör
är inte leksaker och
ska undvikas. Att
föredra är att pyssla
med saker från
naturen, obehandlat
trä, glas, rostfritt,
eller kartonger.

Tvätta
textiler
Nya gosedjur och
andra textilier
innehåller rester av
kemikalier. Tvätta
därför nya gosedjur,
mattor och gardiner
före användning.
Textilier ansamlar
mycket damm och
bör därför tvättas
och/eller skakas och
vädras regelbundet.

Lek och vila ute
De vardagskemikalier som finns inomhus
finns knappt utomhus. Att leka och vila utomhus har alltså fler fördelar än de vi redan
känner till.

Skydd mot sol
Att skydda barnen mot solen med hjälp av
skuggiga gårdar och kläder är bättre än att
använda solkräm. Ekologiska solkrämer är
dock säkra att använda.

Sova
Ta bort elektronik
från vilrummet
Elektroniska apparater släpper ifrån sig flamskyddsmedel och ftalater till luft som ansamlas i dammet nära golvet där barnen ofta
sover. Nyare modeller följer strängare krav på
färre farliga ämnen och är därför bättre.

Skippa
skumgummimadrassen
Skumgummi innehåller ofta bromerade flamskyddmedel och plastöverdrag i t.ex. galon
eller PVC kan innehålla höga halter ftalater.
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Håll rent
Tvätta händerna
Damm och kemikalier fastnar lätt på barnens
händer. Därför är det viktigt att låta barnen
tvätta händerna ofta.
Eftersom barn gillar att stoppa händerna i
munnen är handtvätt ett effektivt sätt att
minska flamskyddsmedel i kroppen.

Superviktig städning
Städningen är viktig eftersom många av miljögifterna samlas i dammet där barnen leker.
Särskilt kan de minsta barnen få i sig miljögifter via dammet.
Dammtorkning och moppning av golven några
gånger i veckan är bra. Ett snabbt korsdrag
när man städar är också bra. Städning görs
inte när barnen är i rummet.
Använd snälla rengöringsmedel som såpa och
låt inte barnen hjälpa till att spraya fönsterputsmedel eller dylikt.

Rensa onödiga kemikalier
Rensa bort rengöringsmedel som inte är miljömärkta. Golvpolish och
Klorin är exempel på mycket ohälsosamma medel som helt bör undvikas. Det som behövs ska förvaras inlåst och kemikalierna ska vara dokumenterade. Säkerhetsblad för varje kemikalie ska finnas tillgänglig.
Ett rengöringsmedel ska inte lukta gott, undvik helt parfym.
Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det beror på att deras
kroppar inte är helt färdigutvecklade, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet. Barn har också tunn och ömtålig hud.
De andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt
jämfört med vuxna. När de utsätts för samma mängd av ett ämne som
en vuxen, får de i sig mer i förhållande till sin vikt. Barnen genomgår
också känsliga och viktiga utvecklingsstadier, som kan påverkas av
kemikalierna.

Det är viktigt att vi rensar bort
farliga kemikalier

Barn leker
nära golvet

Barn äter,
dricker och
andas mer
i förhållande till sin
kroppsvikt

Barn undersöker sin
omgivning
med
munnen

Barn
genomgår
känsliga
och viktiga utvecklingsstadier
i kroppen

För mer material och information om
projektet Giftfri förskola:

www.danderyd.se/giftfri
De här tipsen har tagits fram i samarbete mellan:
•

Utbildnings- och kulturkontoret

•

Produktionskontoret

•

Tekniska kontoret

•

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

•

Kommunledningskontoret
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