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CHECKLISTA  
FÖR EN GIFTFRI FÖRSKOLA OCH SKOLA

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRD VEM GÖR? NÄR?
1 Rensa bort uttjänt elektronik  

(t.ex. mobiltelefoner, tangentbord)

2 Rensa bland icke-leksaker
(t.ex. byggmaterial)

3 Rensa bland plastleksaker (t.ex. tillverkade före 2007, 
leksaker av mjuk plast och med stark lukt)

4 Inför rutiner för rengöring av leksaker
(tvätt av nya leksaker, regelbunden rengöring)

5 Rensa bland pysselmaterial (aluminiumburkar, oljebase-
rade produkter och produkter som inte är för barn)

6 Rensa bland kemiska produkter och förvara
dem säkert (oåtkomligt för barn)

7 Byt ut kemiska produkter med farliga ämnen och 
ersätt med bättre alternativ (miljömärkt och parfym-
fritt)

8 Gör lista med alla märkningspliktiga kemiska
produkter och skaff a tillhörande säkerhetsblad

9 Sortera avfallet rätt (se www.nacka.se)

10 Inför säkra rutiner för hantering av trasiga
lågenergilampor (se www.kemi.se)

11 Rensa bland madrasser och lekkuddar
(av skumgummi tillverkade före 2007, PVC-överdrag)

12 Byt ut äldre möbler
(tillverkade på 1970- och 80-talet)

13 Byt ut textilier med specialfunktioner
(t.ex. antibakteriella)

14 Inför rutiner för att tvätta textilier

15 Inför rutiner för att tvätta barnens händer (före 
måltid, efter användning av lim, färg eller elektronik)

16 Inför kontroll av ventilation (godkänd OVK, ventilation 
anpassad efter antal personer i lokalen)

17 Inför bra rutiner för att städa bort damm  
(daglig städning samt stor- och höghöjdsstädning återkomman-
de under året)

18 Servera mer ekologisk och vegetarisk mat

19 Använd inte plast vid tillagning och servering
(t.ex. plastredskap, plastglas och plasttallrikar)

20 Byt ut PVC-folie mot bättre alternativ
(använd plastfolie av polyeten eller alternativ förvaring)

21 Använd inte teflon, aluminium och
konservburkar

Fortsättning på baksidan



FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRD VEM GÖR? NÄR?
22 Inför rutiner för att spola i vattenkranen tills

vattnet blir kallt (för dryck och matlagning)

23 Använd handskar av nitril eller polyeten

24 Välj miljömärkta och parfymfria hygien- och
städ-produkter

25 Bygg och underhåll med miljöanpassat
material (t.ex. enligt Miljöbyggnad eller Sunda Hus)

26 Byt ut PVC-golv (till t.ex. linoleum, trä eller klinker)

27 Skapa en stimulerande och giftfri utomhusmiljö
(ta bort t.ex. bildäck och slipers)
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