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Dagordning 

Kort bakgrund 
- Jonas Qvarfordt och Lena Wallin  

 

Kemikalier i barns vardag  
- Emeli Cronholm  
 

Resultat av projektet Giftfri förskola 
- Emeli Cronholm och Eva Sandqvist Lundin 

 

Tid för frågor 
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Bakgrund 

Viktigt steg i miljöarbetet 
 

Politiska beslut finns 
 

Miljökartläggning  
 

Informationsmöte med 

förskolechefer 

Fördjupade intervjuer tre förskolor 

Test på två förskolor 
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Upplägg 
Brett samarbete inom kommunen 

Experthjälp av Naturskyddsföreningen 

Fokus på både kommunala och fristående 

 Informationsmaterial – samlat  
www.danderyd.se/giftfri 

 

 Inventering och involvering - personal 

Utbildning/Information – personal + föräldrar 

Fasa ut farliga kemikalier på plats 
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http://www.danderyd.se/giftfri


Avgränsning 

• Avgränsning  
– det vi kan påverka på förskolan 

• Lokaler och upphandling hanteras separat 

– Möten förs med upphandling och fastighetsavd. 

• Målsättning 2015 var 10 st frivilliga förskolor 

– Resultat 16 stycken 2015! Nu 19 stycken 
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giftfri vardag  

Föreläsning 9 mars danderyd 

Emeli Cronholm 



 

. 

 

agenda  
▸ Bakgrund Giftfri Förskola SNF 

▸ Genomförande i Danderyd 

▸ Giftri Vardag Hemma 

▸ Frågor 



 

. 

 

bakgrund 

giftfri förskola  
Naturskyddsföreningen 



 

. 

 

Genomförande  

 

danderyd 



 

. 

 

TEXT 

giftfri vardag  

 

hemma 



 

. 

 

TEXT 

frågor 



 

. 
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Erfarenhet från förskola 
Eva Sandqvist Lundin 

 



 

Handlingsplan Giftfri förskola 

 1. Kastade allt som var riktigt ”illa”, plast-leksaker som var 

kladdiga, luktade starkt, mjuka. 

2. Prioritera efter ålder. De små barnen som stoppar saker i 

munnen ska ha ett säkert material etc. Ta ut material som på 

sikt ska kastas bort.  

3. Mer medvetna om hur viktigt det är med ok material. 

4. Använder leverantörer som har säkert material, godkänd plast 

enligt riktlinjer som är kända 2016.  

5. Restriktiva att ta emot gåvor från föräldrar (rensat bland 

barnens gamla leksaker) 

6. Mycket av Remake material försvinner tyvärr, eftersom 

elektronik inte är ok att skruva, experimentera med. 

7. Bra samarbete med Miljö hälsa, bra ramavtal för inköp av 

livsmedel. Ekologiska varor är som bekant dyrare.  
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Målsättning att minimera farliga 

kemikalier i barnens vardag på förskolor  

Tack 
Några frågor? 


