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Forurenet luft på Hedelyskolen
På nogle skoler i Danmark er der en slags forurening i luften. Forureningen
hedder PCB, og den er usund. Vi har fundet ud af, at der er PCB på Hedelyskolen.
I gamle dage
Dengang Hedelyskolen blev bygget, vidste folk ikke, at PCB var usundt.
Dengang var det helt almindeligt at bruge PCB, når man for eksempel skulle sætte vinduer fast i murene.
Nu ved vi bedre, og i dag bruger man ikke PCB, når man bygger.
I Danmark er der cirka 60 skoler, hvor der er blevet brugt meget PCB. Hedelyskolen er en af dem, og derfor skal vi have renset luften på skolen.
Maser af rengøring
Vi er allerede begyndt at få gjort meget mere rent.
Både gulve og vægge bliver vasket ofte. Og rengøringsfolkene flytter de
ting, som samler støv, sådan at de kan gøre helt rent. Man ved, at det
hjælper, for støvet samler forureningen.
Det hjælper at gøre rent, men det er ikke helt nok.
Det kan være, at der skal laves en masse håndværk på Hedelyskolen.
Det kan også være, at du skal flytte klasseværelse i en periode.
Men du kan regne med, at du beholder dine klassekammerater og dine
lærere. Og du kan regne med, at mange voksne mennesker gør sig umage
for at luften i din skole bliver god og sund.
Det kan du gøre
Du kan selv hjælpe til ved at åbne vinduerne i din klasse flere gange hver
dag.
Hvis du har spørgsmål, må du gerne spørge dine forældre eller din lærer.
Hvis de ikke kan svare, kan I ringe til PCB Hotline på tlf. 72 31 20 31. Der
sidder eksperter klar til at svare. I kan også læse mere på www.pcb-guiden.
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