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Det er koldt i dag. Alle børnene i børnehaven  
har flyverdragt på og leger udenfor.
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Frederik, Emilie og Victor er venner. De går alle  
tre på Blå Stue, og lige nu leger de på legepladsen.  
Frederik cykler på en trehjulet cykel. Emilie fylder 
sand i en spand.

Og Victor klatrer i klatrestativet.  
Klokken er halv elleve, og om lidt skal  
de ind på stuen for at spise frokost.
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”Alle børnene fra Blå Stue skal ind nu,” råber  
en af de voksne, der hedder Morten. Victor er

sulten, så han vil gerne ind,  
selv om det er sjovt at være  
på legepladsen.
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Inden de går ind, tørrer de støvlerne af  
i risten, der ligger lige uden for døren. Det 
er smart, for så bliver gulvet i garderoben 
ikke så beskidt.
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I garderoben tager de støvler 
og flyverdragter af og tager 
hjemmesko på. Nogle kan 
selv, og nogle får hjælp af 
Morten. Der er også en

anden voksen på Blå Stue.  
Hun hedder Pernille, og lige nu  
står hun ude på badeværelset.  
For alle børnene skal vaske  
hænder, inden de skal spise.
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Men Victor gider ikke vaske hænder. 
”Se, de er rene,” siger han til Pernille. 
”Nej, Victor,” siger Pernille. ”Du har  
jo leget ude på legepladsen, og så får

man snavsede fingre. De skal  
vaskes, inden vi skal spise, det 
ved du godt,” siger hun og åbner 
for vandhanen.
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Emilie og de andre børn fra Blå Stue står ved  
den lange vask. Frederik er færdig med at vaske 
hænder, og han står for enden af vasken og tørrer 
hænderne i et håndklæde. Men Victor gider ikke. 
Han sætter sig på gulvet i hjørnet og surmuler.
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Victor har en ven, der hjælper ham, når han 
er sur og ked af det. Det er en vaskebjørn, 
som hedder Boble, og Victor er den eneste, 
der kan se den. Mens Victor sidder dér på 
gulvet og surmuler, kommer Boble frem. 
Han stiller sig på gulvet foran Victor. ”Hvad 
er der i vejen?” spørger Boble. ”Jeg gider 
ikke vaske hænder,” siger Victor. Nu har 
han tårer i øjnene, for alle de andre børn er 
gået ind på stuen og er i gang med at åbne 
deres madpakker. Boble sætter sig ned ved 
siden af Victor.
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”Det er vigtigt at vaske hænder, når man har 
været ude og lege”, siger Boble til Victor. ”Du 
får jo jord og sand på fingrene, og klatresta-
tivet er også snavset, og der må ikke komme 
jord og snavs i maden, vel? Tænk, hvis din røde 
makrelmad blev helt grå af sand! Eller hvis din 
gule ostemad blev helt brun af jord! Det ville 
da se fjollet ud, ikke?” Nu griner Victor, for  
han synes også, det ville være fjollet med  
grå makrelmadder og brune ostemadder.
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Pernille kommer ud på badeværelset. ”Hvad 
griner du af? Skal du nu ikke se at få vasket 
hænder, så du kan komme ind og spise sammen 
med os andre?” siger hun. Victor rejser sig og 
går hen til vasken. Han trykker noget flydende 
sæbe ud i hånden og åbner for vandet. Da han 
har tørret hænderne, mærker han, at han skal 
tisse.
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”Jeg skal tisse”, siger han til Pernille. 
”Skynd dig lidt,” siger Pernille,” og husk at 
vaske hænder, når du er færdig!” ”Nå, ja,”

tænker Victor, ”man skal jo også vaske hænder, 
når man har været på wc.” Han synes, det er lidt 
besværligt med al det håndvaskeri. Men han 
er sulten, og nu har han ikke lyst til at surmule 
mere. Han vil gerne ind på stuen og se, hvad 
mor har puttet i madkassen i dag.
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Da Victor kommer ind på stuen, kan han se, 
at der er en ledig plads ved siden af Frederik. 
Victor henter sin madkasse i køleskabet og 
sætter sig ned.

”Det var godt, du kom,” siger  
Frederik. ”Er du ikke sur mere?” 
”Nej,” svarer Victor.
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Og han bestemmer sig for, at næste gang, de  
har været på legepladsen, vil han være den aller-
første, der vasker hænder. For så kan han komme 
først ind på stuen og sætte en stol frem til sin 
ven Frederik.

Kære mor eller far

I en storby som København er jorden ikke så ren, som man kunne ønske. 
Mange års udledning af røg og støv fra biler og industri betyder, at jorden 
overalt i byen er lettere forurenet. Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet 
jord er dog lav, og dit barn kan trygt lege udenfor, hvis du følger få enkle 
råd i hverdagen:

•	 Vask altid hænder inden et måltid og efter udendørsleg
•	 Sørg for at børnenes negle er kortklippede
•	 Brug forskellige sko indenfor og udenfor
•	 Gør ofte rent i hjemmet
•	 Dyrk grøntsager i ren jord, hvis børnene skal være med

’Victor vil ikke vaske hænder’ er en del af Københavns Kommunes  
information om lettere forurenet jord. Du kan læse mere om jord- 
forurening på www.kk.dk.
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