
Til rette vedkommende

Hygiejne – vejen til sundhed
Rådet for Bedre Hygiejne arrangerer hvert år en kam-
pagneuge (uge 38), hvor der sættes fokus på værdien 
af en indsats for bedre hygiejne i hjemmet, på jobbet, 
skoler, hospitaler, plejehjem, kantinen, på farten og 
mange flere steder i hverdagen.

I 2020 ligger hygiejne i forvejen højt på samfundets 
dagsorden. Vi sætter fokus på, at hygiejnen bør tænkes 
langsigtet; i læring, uddannelser, design, retningslinjer, 
arbejdsmiljø med mere. Hygiejneugen og Jordan har 
i samarbejde lavet en kampagne, der sætter fokus 
på god mundhygiejne og som er målrettet børn og 
forældre i børnehaver og 0.-3. klasse. I kampagnen 
er der fokus på, at tænderne skal børstes morgen og 
aften, på alle flader i 2 minutter.

Til kampagnen er der udviklet et appspil ”Pingvin-
en som børster sig hjem”, som kan spilles i app’en 
Doktor Universe1.

Kampagnen er opdelt i 2 trin og en konkurrence, hvor 
det er muligt at vinde 10.000 kr. til klassekassen eller 
børnehaven:  

STEP 1: Børst tænder med Pio Pingvin
For at være med i konkurrencen skal børnene (gerne 
sammen med deres forældre) hente app’en ”Doktor 
Universe” og spille spillet ”Pingvinen som børster sig 
hjem”. I spillet er der især fokus på, at det er vigtigt 
at børste tænderne i 2 minutter samt at komme godt 
rundt i hele munden.

I step 1 skal forældrene/barnet fortælle børnehaven/
skolen, hvor mange minutter de børstede. For at in-
stitutionen/klassen kan være med, skal der være 50% 
af børnene, der har fået børstet tænder mere end 1 
minut sammen med Pio Pingvin i spillet.

STEP 2: Den mest kreative tandbørste
Lav den mest kreative tandbørste (perleplader, sand, 
legetøj, børn – I vælger selv). Det kan være med ma-
terialer, I har. Ting I finder i skoven. Kun fantasien 
sætter grænser.

Der skal indsendes et billede af den mest kreative 
tandbørste samt info om, hvor længe der i alt er 
børstet tænder. Vi skal modtage input senest den 15. 
november på mail: pio.pingvin@orkla.dk.

sæt fokus på god mundhygiejne

Vind 10.000 kr.
Dommerkomitéen vil efterfølgende vurdere alle de 
indkomne forslag. Den 30. november vil vinderen af 
de 10.000 kr. til klassekassen eller institutionen blive 
offentliggjort.

Dommerkomitéen

Til kampagnen kan der bestilles kampagnenet, der 
indeholder materialer til 25 børn pr. net. Nettene 
bestilles hos Rådet for Bedre Hygiejne - skriv på 
raad@bedrehygiejne.dk. 

Kampagnenettet indeholder:

25 stk. foldere til uddeling, der beskriver, hvordan 
man henter spillet og spiller det.

1 stk. plakat

25 stk. pixibøger

25 stk. Jordan børne- eller junior tandpasta til uddeling

1 stk. følgebrev

For yderligere information, 
se hygiejneugen.dk/download
 

Med venlig hilsen
Rådet for Bedre Hygiejne
og Jordan

1 Doktor Universe er udviklet i samarbejde med kom munale 
tandplejere og sundhedspersonale fra landets børneafdelinger.
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DOMMERKOMITÉEN:

sæt fokus på god mundhygiejneVind 10.000 kr.

SSTTEEPP  11Hent den gratis App ”Doktor Universe” og 
børst tænder sammen 
med Pio Pingvin.Hvor mange minutter 

fik I børstet tænder?

SSTTEEPP  33Send et billede af jeres mest krea-tive tandbørste til: pio.pingvin@orkla.dk 
senest den 15. november.

SSTTEEPP  22Lav den mest kreative 
tandbørste. 
Vælg selv hvordan den skal se ud og hvad den er lavet af.

Mandag den30. novemberbliver vinderenoffentliggjort.
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