HANDSKEKUFFERTEN
ET LÆRINGSMATERIALE OM FOREBYGGELSE AF HÅNDEKSEM,
SKRÆDDERSYET TIL DIG SOM UNDERVISER PÅ ERHVERVSSKOLERNE

KONTAKTPERSON
Rikke Lystbæk Thygesen

KÆRE UNDERVISER
Vil du gøre en forskel for dine elever og deres hænder i fremtiden?
Vil du have et læringsmateriale, der handler om forebyggelse af
håndeksem, som er nemt at gå til - og gratis?

rt@astma-allergi.dk
43 22 16 83

VIDSTE DU?

Astma-Allergi Danmark har lavet en Handskekuffert, som er et
læringsmateriale til erhvervsskolernes grundforløb, rettet mod fagene:


Erhvervsfag 1 – erhvervsintroduktion



Samfund og Sundhed



Metodelære

Hvorfor undervise eleverne i håndeksem?

Hvert år anmeldes 2000
tilfælde af arbejdsbetinget
eksem, og mange får det,
mens de er unge og i lære.
Men sådan behøver det ikke
at være. For problemerne
med eksem kan
forebygges.

Handskekufferten er et nemt
og gratis læringsmateriale,
der handler om forebyggelse
af håndeksem.
Handskekufferten er
skræddersyet til dig som
underviser og kan bruges til
erhvervsskolernes
grundforløb 1.
Brug den i fagene:
Erhvervsfag 1 –
erhvervsintroduktion
Samfund og Sundhed
Metodelære

Hvad indeholder Handskekufferten?


Forskellige typer beskyttelseshandsker



Cremer med forskellig fedtprocent



Læringsark, der giver forslag til læringsforløb og anvendelse af
materialet



Et USB-stik med et færdigt teoretisk oplæg, der omhandler
forebyggelse af håndeksem



Fem små undervisningsvideoer, der lægger op til workshops i
klassen



Ark med 10 gode råd til forebyggelse af håndeksem

Hvem kan få en Handskekuffert?
Alle erhvervsskoler kan ansøge. Vi har mulighed for at tilbyde 35 skoler
et eksemplar, derfor er det først-til-mølle.
For mere information om
Handskekufferten – klik her!

Følger der andet med?
Ja, til de første 10 skoler, der bestiller Handskekufferten, tilbyder vi
gratis undervisning i en dobbeltlektion (2 x 45 min) af en
sygeplejerske/allergikonsulent.

Hvordan får jeg en Handskekuffert tilsendt?
Du kontakter Rikke Lystbæk Thygesen i Astma-Allergi Danmark på
enten rt@astma-allergi.dk eller tlf.: 43 22 16 83
Med venlig hilsen
Astma-Allergi Danmark

Handskekufferten lærer bl.a. eleverne om handskevalg i udsatte erhverv

Eleverne får derudover også en grundig introduktion i, hvad håndeksem er

