Grøn lusedag i
førskolegruppen
”Børn og Fritid” var med på sidelinjen hos førskolegruppen
(Sydhuset) i Brøderup Børnecenter, da pædagoger og børn
brugte en formiddag på at komme eventuelle lus til livs.
Lus, de små og sejlivede skadedyrsbæster,
er bedøvende ligeglade med, om deres menneskeværter er unge eller gamle, fattige eller
rige, eller om vi bor i Jylland, på Fyn eller
Sjælland. Som dog på ingen måde fritager
bornholmske hoveder, som hovedlus sig også
gerne kaster sig grådigt over.
For lus handler det nemlig blot om at finde
en velegnet hovedbund til at lægge en sørens
masse æg i, så lusenes lige så grådige afkom
kan blodsuge sig store og stærke og føre
slægten videre.
Men heldigvis lever vi i en moderne tid, hvor
det ikke længere er nødvendigt at klippe sit
barn pilskaldet for at få bugt med de små
hovedbundsdyr, ikke mindst forældre til skoleog børnehavebørn kender alt for godt til.
Nye og effektive lusemidler, som ”Grøn Rexcure”, der er udvundet og raffineret af urterne
persille og basilikum, og som ikke indeholder
gift, hormon eller silikonestoffer, og ej heller
parfume, vinder mere og mere frem, og blev
en formiddag taget i brug i Sydhusets førskolegruppe, Brøderup Børnecenter på Sydsjælland, hvor man gjorde det til en ”leg” at lede
efter lus.
To lus i nettet
Først hjalp pædagoger og børn i fællesskab
med at kæmme hinanden for eventuelle lus

Facts om lus
• En voksen lus, vi ikke får
jaget ud af håret, lægger 5-8
luseæg pr. dag.
• Æggene lægges på den
første centimeter af håret. Er
æggene derfor længere ude
på et hår, så er det gamle æg,
der enten er udklækket eller
døde.
• Hvis en lus ikke kan suge
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blod, kan den ikke lægge æg.
• Det bliver til imellem 100150 nye beboere i sådan en
hun-lus levetid.
• Allerede 15-20 dage efter
et æg er lagt, bliver det til
en voksen lus, som igen kan
lægge 100-150 æg, som igen
kan lægge mellem 100-150
æg osv.

og luseæg, og selv om fangsten da
heldigvis var sparsom, så var det naturligvis vildt interessant og spændende
for ikke mindst ungerne, at man under
kæmningen fandt to bittesmå lus, man
kaldte babylus.
Og endnu bedre for ”oplevelsen” var
det, at det ikke var pædagogerne,
men derimod ungerne selv, der
evnede at rede de små bæster ud
af håret med de nye ”Nitcomb-M2”
lusekamme, der meget smart er holdt i
lyse farver, så krible-krable dyrene er
noget nemmere at få øje på. Desuden
er kammene med to rækker tætte og
ekstra tætte ståltænder med runde
spidser der gør, at selv den mindste
baby-lus altså ikke undgår at ryge
i nettet, hvis man har uvelkomment
besøg i håret. Efter at alle børns hår
var blevet kæmmet for lus, hjalp pædagogerne ungerne med at få sprayet
”Grøn RexCure” i håret, der gør, at
hverken lus eller nymfer (nyudklækkede
lus) bryder sig om at bide de steder,
hvor der er blevet sprayet. Væsken
fordamper ganske enkelt helt langsomt,

hvorved atmosfæren i hovedbunden,
hvor lusene jo ynder at opholde sig,
bliver ubehagelig for lus i alle stadier.
Nogle af børnene synes at det havde
en speciel lugt. Grøn Rexcure er udvundet og raffineret af urterne persille
og basilikum, et rent naturprodukt og
på nogle dufter denne kombination lidt
specielt når den bliver sprayet på, men
duften er kun kortvarig, og opbevaring
i køleskab reducerer duften væsentligt.
Og igen var ungerne helt med på
”legen”. For nu havde de jo med egne
øjne og forstørrende lup kunnet konstatere, at der var lus i omløb – og hvor
der er to lus, der kommer altså meget
hurtigt mange flere til.
Så alt i alt var det slet ikke så ringe
endda at kombinere lidt pædagogik
med leg og information i børnehøjde
om både behandling og forebyggelse.
Ligesom ungernes forældre efterfølgende fik både kamme og spray med
hjem, så familierne på hjemmebasis
kunne fortsætte kampen, hvor man i
førskolegruppen havde begyndt den.

Blodsugere
• Når en lus bliver udklækket
begynder den straks at suge blod,
da den skal have næring inden
for de første timer af dens liv, ellers dør den.
• Og hovedlus kan altså, uanset
hvad man hører, hverken hoppe
eller flyve.
• De ”smitter” ved at kravle fra et
hoved til et andet, når hovederne
er i tæt kontakt med hinanden.
• Det er nymferne og de voksne
lus, der ”smitter”.
• Lus, der falder af håret, eller
som ikke får mad, vil hurtig dø af
mangel på føde.
• Afhængig af temperatur og
fugtighed kan en lus leve uden for
håret i op til 48 timer.
• Det er derfor at man muligvis
kan blive smittet via kamme, hårbørster, huer/tøj, der er i kontakt
med håret.
(Kilde: Grøn RexCure)
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