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Vår väg till en 

Giftfri förskola





Barnen är mer känsliga än vuxna eftersom:

-Deras kroppar är inte färdigutvecklade. Till exempel fortsätter 

hjärnan och immunförsvaret att utvecklas efter födseln.

-Om barn utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen 

kan de ändå få i sig mer, eftersom de har tunnare hud och 

andas snabbare än en vuxen.

-Barn befinner sig också nära golvet där 

kemikalierester kan samlas i dammet. 

-Gränsvärden ifrågasätts. Mycket låga halter                             

av exempelvis hormonstörande ämnen                                    

kan vara problematiska, särskilt för barn                               

under utveckling.



Fokusområde 1
Genomgång och rensning av produkter som kan innehålla kemikalier 
som inte bör finnas i barns omedelbara närhet i förskolemiljön

• Handlednings-
material

• Utbildningar

• Rådgivning

• Ersättningsbidrag

• 96% av 
förskolorna är 
igång!

• Tydliga städavtal

• Förskolornas eget 
ansvar tydliggörs i 
handledning

• Uppföljning städ

• Golvinventering 
2016



• Upphandlingsmyndighetens 
kriterier för en giftfri förskola 
i nya ramavtal

• Inköpsguide

• Nya krav vid nyproduktion 
och ombyggnation:

• Som lägst nivån för 
Miljöbyggnad silver

• Hormonstörande ämnen

• Dokumentation byggvaror

• Rätt material vid ombyggnad

Fokusområde 2
Utveckling och införande av relevanta kemikaliekrav vid upphandling 
av varor och tjänster samt vid ny/ombyggnation av förskolor



Fokusområde 3
Uppföljning av ställda miljö- och kemikaliekrav vid upphandling

Fokusområde 4
Kompetensutveckling för, och information till, beslutsfattare, personal 
och föräldrar rörande giftfri miljö för barn

Utbildat 
förskolepersonal

• 13 tillfällen, totalt 
236 deltagare

Seminarier om 
kemikalier i 
byggmaterial

• Riktade till 
lokalplanerare, 
intendenter, 
förvaltare mfl

Informationsinsatser

• Familjecentraler

• Föräldraråd

• Hemsida mm

• Plan för uppföljning vid 
tecknande av nytt avtal

• Stickprovskontroller



Handledningsmaterial ”Vi rensar!”

• Ska användas som stöd i den egna 

rensningen på förskolan

• Checklista längst bak

• Fungerar även som informationsmaterial 

att skicka runt i arbetslaget

• Bra att kunna visa föräldrar att arbetet är 

igång

• Används som en del i egenkontrollen

Giftfri förskola på www.linkoping.se/lhu

http://www.linkoping.se/lhu


Rensa bland plastleksaker

• Gamla mjuka plastleksaker

- Hårdplast generellt bättre än mjukplast

• Plastleksaker ej CE-märkta tillverkade utanför Europa

• Klibbiga eller hala plastleksaker

• Plastleksaker som luktar



Rensa bland icke-leksaker

• Gammal elektronik

• Rensa utklädningslådan

- Metalldetaljer + konstläder

• Gå igenom pysselmateriel 

- återbruka medvetet

• Andra produkter i PVC-plast

• Se över utemiljön



Fasa ut:

• Gamla soffor 

• Gamla lekkuddar av skumgummi

• Vaxdukar, förkläden mm i PVC



Undvik plast och teflon vid tillagning och 

servering

• Byt ut ”non-stick”-belagda stekpannor m m

• Undvik plasttallrikar, plastmuggar och plastbestick

• Undvik vinylhandskar



Tvätta händerna ofta

Tydliggöra rutiner för städning

• Se över ansvarsfördelning

• Tvätta textilier

Sortera avfallet rätt





Tack för att ni lyssnade!

www.linkoping.se/lhu
Helga.nyberg@linkoping.se


