ÅTGÄRDER FÖR EN GIFTFRI FÖRSKOLA
Åtgärderna i tabellerna nedan är en kort sammanfattning av råden som ges i Vägledning för
giftfri förskola. Använd tabellerna som ett stöd i arbetet med vägledningen. Genom att bocka
av det ni arbetar med kan ni lätt se om det är något område ni behöver arbeta mer med eller
åtgärder ni bör prioritera.
I vägledningen beskrivs åtgärderna mer utförligt och varför de är viktiga att följa.
Där finns även annan information som underlättar arbetet för en giftfri förskola så som
tabeller över vilka typer av leksaker som bör rensas ut och över vilka plasttyper som går bra
att använda, liksom listor över vad som är ok och inte ok att använda eller göra i olika
sammanhang.
Kontakta gärna barn- och utbildningsförvaltningens miljösamordnare med frågor och
synpunkter, naturskolan@vasteras.se
Lycka till!
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Äta
Vi väljer ekologisk mat
Vi undviker att använda plast i kontakt med varm mat
Vi är noggranna med vilka plastprodukter vi använder och i vilka
situationer
Vi byter ut gamla, slitna plastprodukter mot trä, rostfritt stål, glas eller
porslin
Vi använder bara produkter som är avsedda att komma i kontakt med
mat
Vi använder inte stekpannor med nonstick-beläggning av teflon
Vi använder nitrilhandskar när handskar behövs
Vi spolar dricksvattnet en kort stund innan det hälls upp för servering

Leka och skapa
Vi funderar över ändamålet med leksaken och är särskilt kritiska till
sådant som används av de yngre barnen och till sådant som gärna
stoppas i munnen
Vi minskar andelen plastleksaker, särskilt saker i mjukplast
Vi har rensat bort mjuka plastleksaker tillverkade före 2014
Vi väljer produkter tillverkade i Europa
Vi tvättar både nya och återvunna textilier innan barnen får leka med
dem
Vi vädrar nyinköpta plast och gummiprodukter
Vi låter inte barnen leka med gammal elektronik
Vi förvarar inte elektronik i rum där barnen sover
Vi låter barnen tvätta händerna efter att de använt elektronik
Vi väljer miljömärkta produkter, anpassade för barn då vi köper färg och
lim
Vi följer åldersrekommendationer på färg och lim
Vi värmer inte plast i onödan
Vi vädrar i samband med limning med limpistol
Vi skaffar kunskap om återanvänt material innan vi använder det
Sova och vara
Vi väljer ekologiska och miljömärkta produkter till barnens vila
Vi tvättar nya textilier och vädrar nya möbler innan de används
Vi använder tygöverdrag på madrasserna
Vi använder tvättpåsar som samlar upp mikroplaster då vi tvättar
syntetmaterial
Vi låter barnen sova ute
Vi har noggranna rutiner för städning och ser till att ventilationen är god
Vi tvättar gardiner och andra textilier regelbundet
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Utrustning för gården och löst lekmaterial
Vi väljer rätt trämaterial till sandlådor, bänkar och annan
lekplatsutrustning
Vår förskolegård är fri från gamla bildäck
Barnen har god tillgång till naturligt löst material så som kottar, grenar
och flis
Vi väljer uteleksaker som är avsedda för barn
Vi väljer obehandlat trä till bygglek, eller material avsett för barn eller
livsmedel
Vi använder nya lastpallar som inte är impregnerade

Vegetation, konstgräs och fallskydd samt skötsel av gården
Vi strävar efter naturlig miljö och tar tillvara det naturliga som finns på
vår gård
Vi undviker kraftigt giftiga och allergiframkallande växter på vår gård
Vi använder flis, bark, kork eller sand som fallskydd
Om vi har konstgräs har vi sand som fyllnadsmaterial
Vi väljer naturligt gräs och fallskydd när konstgräs eller konstgjort
fallskydd ska bytas
Gräsklippning och sandsopning sker när barnen inte är i närheten
Vi använder inte kemiska bekämpningsmedel mot ogräs eller ohyra

På utflykt
Vi väljer promenadvägar och utflyktsmål som är avskilda från trafik
Vi undvikar att barnen sitter längre stunder i rök om vi eldar eller grillar
Vi använder inte tändvätska eller metanol om vi eldar eller grillar
Vi använder inte engångsmaterial eller våtservetter när vi äter utomhus
Vi väljer kåsor/muggar, tallrikar och bestick av stål eller en bra plast till
servering utomhus
Vi väljer PFAS-fria barnvagnar, shoppingvagnar och
impregneringssprayer
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