
 

 

 

 

 

Handlingsplan för en giftfri förskola 

Åtgärder och förebyggande arbete för att minska gifterna på Tryserums Förskola 

2016-2017 

  



 

Minska skadliga kemikalier i förskolan 

Många små barn vistas i förskolan större delen av sin vakna tid vilket gör det viktigt att material 

och produkter inte innehåller skadliga kemikalier.  Barn i förskoleverksamhet är särskilt känsliga 

och små barn får i sig högre halter farliga kemikalier i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna. 

Det beror bland annat på att barns kroppar inte är färdigutvecklade. De utforskar dessutom sin 

omgivning genom att smaka och suga på saker och har en tunn och ömtålig hud. Att minska 

mängden farliga kemikalier är viktigt utifrån risken för den så kallade cocktaileffekten, som 

innebär att även om varje enskilt ämne inte överstiger tillåtna gränsvärden så kan de 

tillsammans få en mycket större effekt. 

Vårt arbete med att minska skadliga kemikalier på förskolan är ett långsiktigt arbete. En del 

åtgärder är enkla att utföra och innebär ingen större kostnad, det handlar mer om att förändra 

rutiner, öka medvetenheten och göra mer genomtänkta inköp framöver. Andra åtgärder är av 

större art och kan innebära en del kostnader. 

Arbetet kommer att följas upp tillsammans med samtlig personal två gånger per år. 

 

Kriterier vid inköp till förskolan 

Vid inköp av leksaker och material till förskolan gäller följande kriterier.  

 Fråga om innehållet i produkter och efter miljöanpassade och miljömärkta produkter, 

 Kritor och färgpennor ska vara avsedda för barn. Undvik tuschpennor som är 

lösningsmedelsbaserade och så kallade luktpennor som innehåller doftämnen. 

Lösningsmedel kan påverka nervsystemet och doft- ämnen kan vara allergiframkallande. 

 Färg och lim ska vara utan lösningsmedel. Vattenbaserade färger är bäst och då gärna 

utan konserveringsmedel. Köps vattenbaserade färger in med konserveringsmedel är det 

viktigt att tvätta barnen när de är klara för att undvika någon allergireaktion. 

 Leksaker i hård plast är bättre än mjuka plastleksaker då de innehåller mindre 

mjukgörande ämnen. 

 Vid köp av träleksaker ska de helst vara obehandlade och omålade för att undvika farliga 

kemikalier. Träleksaker ska vara tillverkade inom EU och/eller av välkända producenter 

för att minimera risken av farliga ämnen. 

 Förkläden ska vara tillverkade av polyester. 

 

 

 



 

Rensa bland leksaker och skapande material 

Förskolans leksaker ska rensas 2 gånger per år av personal och föräldrar på så kallade 

”fixardagar”.  

Då ska vi utgå från dessa punkter: 

 Rensa bort mjuka plastleksaker av PVC eller annan plast-sort som är äldre än 2007. 

 Ta bort gammal elektronik som används till lek. 

 Rensa bort ”icke leksaker”, saker som inte är till för barnlek. 

 Rensa ur bland stoppade möbler, madrasser, kuddar och plastlådor. 

 Rensa bort alla plastprodukter som är klibbiga, mjuka och/eller hala.  

 Undvik platsleksaker tillverkade utanför Europa eftersom de inte ställs samma 

kemikaliekrav på dem som i Europa. 

 Lekleror som ska stelna i ugn bör undvikas. Vaxbaserade leror är ett bättre alternativ. 

 Inventera och rensa vårt skapande material. 

 

Åtgärd: 
 

Klart senast: 
 

Ansvarig: 
 

Kommentar/Signatur: 

Rensning av leksaker 
och skapande 
material 

19/8-16 Samtlig personal på 
förskolan 

 

Inför höstterminen 
ska föräldrar få 
information om vad 
de bör tänka på när 
de rensar och städar 

Innan ”fixardag” Cicci  

    

 

 

 

 



 

Kriterier för mottagande av leksaker/material utifrån 

Vi tar emot: 

 Nya leksaker och nytt material som uppfyller våra krav enligt rutiner för inköp. 

 Nya textiler, ska alltid tvättas innan de används för att få bort rester av kemikalier som 

använts under produktion och/eller transport. 

På förskolan tar vi inte emot: 

 gamla plastleksaker, 

 leksaker som luktar starkt, 

 väskor eller andra produkter av konstskinn, 

 smycken, 

 gamla elektronikapparater 

 

Rutiner gällande användande av elektronik på förskolan 

All elektronik förutom förskolans telefon och modem ska när det inte används förvaras i 

avdelningen Tranans skåp för elektronik. Dvs dator, ipads, CD-spelare, CD-skivor, kamera, kanon 

för filmvisning och högtalare. Apparaterna kan bland annat ge ifrån sig små mängder 

flamskyddsmedel, framför allt när de är varma. De drar även till sig damm där skadliga 

kemikalier samlas. 

Om barnen ska använda till exempel Ipad eller dator ska rummet vara välventilerat. Efter 

användning av ipad eller dator ska barnen alltid tvätta händerna . 

Samtlig personal är ansvarig för att detta följs. 

 

Övrigt 

Åtgärd: 
 

Klart senast: 
 

Ansvarig: 
 

Kommentar/Signatur: 

Byta ut nuvarande 
tvål till en astma- och 
allergimärkt produkt. 

27/6-16 Henrik  

Uppdatera rutiner 
kring tvätt/vädring 
av textiler(gardiner, 
påslakan, filtar osv). 
Även gosedjur, 

27/6-16 Cicci  



maskeradkläder och 
dock-kläder 

Kontrollera 
innehållet i 
skumgummit i våra 
skötbordsbäddar. (ej 
innehålla 
flamskyddsmedel 
eller liknande) 

27/6-16 Cicci  

Vi ska byta ut 
förskolans 
vinylhandskar till 
handskar av polyeten 
eller nitril. 
 

Vid kommande 
beställning 

Cicci  

Vi ska byta ut 
samtliga 
barnmatstolar av 
plast i matsalen. 
 

30/6-16 Cicci  

Byta ut våra 
entrémattor till ett 
bättre alternativ. 

30/12-16 Cicci  

Planera in en 
utbildning om 
kemikalier i 
förskolan, vem/vilka? 
Bestäms på plan.dag 
27/6-16 

30/12-16 Cicci  

 
 

   

 

Dokumentation 

Förskolechef ansvarar för att samtlig personal på förskolan tar del av denna handlingsplan samt 

att planen följs upp på planeringsdagen i augusti och i januari. Förskolechefen ansvarar även för 

att arbetet skriftligt dokumenteras.  


