
Uppdrag #6

Uppdrag 6: Städa 
kemikaliesmart!

Det här uppdraget går ut på att se över städrutinerna  på förskolan, så att även 
de blir kemikalismarta.

Varför är detta viktigt?

En hel del oönskade kemikalier samlas i dammet. Om städningen fungerar bra på en 
förskola minskar därför mängden miljö- och hälsofarliga ämnen som barnen kommer i 
kontakt med. 
	 Det	kan	också	finnas	anledning	att	se	över	vilka	städprodukter	som	används	på	
förskolan (rengöringsmedel m.m.). Städprodukter innehåller kemikalier och det är 
viktigt	att	välja	smart,	använda	städprodukterna	på	rätt	sätt	samt	förvara	dem	klokt.	
Gör	ni	detta	har	ni	kommit	en	bit	på	vägen	mot	en	kemikaliesmart	förskola.
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Hur ser 
städningen ut 
på er skola?

Ta lite mötestid för att prata om 
städrutiner!	Här	finns	frågor	och	tips	
som ni kan utgå ifrån. Det är bra om 
förskolechefen är med under detta samtal. 
Det är förskolechefen eller delegerad 
persons	ansvar	att	se	till	att	lokalerna	är	
rena	och	välskötta.	Anteckna	vad	som	sägs	
så	att	ni	lätt	kan	skriva	en	”att	göra”-	lista.		
Ta	gärna	hjälp	av	rubrikerna	i	bilden	ovan	
när ni gör er egen lista. 

Frågor att utgå från
• Hur fungerar städningen på förskolan

i stort? Vad fungerar bra/mindre bra?
• Finns	det	en	tydlig	ansvarsfördelning

där	det	framgår	vad	en	eventuell
städfirma	respektive	verksamheten
ska göra (så att inget faller mellan
stolarna)? Kan något förbättras här?

• Hjälper pedagoger och barn till för att
underlätta städningen? (t.ex. genom
att plocka undan). Vad kan förbättras?

• Förvaras	leksaker,	pyssel	m.m.	på
ett bra sätt för att underlätta för
städningen? Vad kan förbättras?

• Finns	det	rutiner	för	tvätt	av
textilier	(filtar,	mjukdjur,	mattor
och	eventuella	gardiner)?	Vad	kan
förbättras?

• Finns	det	rutiner	för	vad	som	ska	ske
om en lågenergilampa går sönder?
Vad kan förbättras?

• Finns	det	rutiner	för	vädring	i
samband med städningen? Vad kan
förbättras?

• Städas högt belägna ytor så ofta
att damm inte samlas? Vad kan
förbättras?

• Är produkterna (rengöringsmedel
m.m.)	som	används	vid	städningen
lämpliga ur kemikaliesynpunkt? Är de
miljömärkta?	Används	rätt	produkter
för	rätt	typ	av	golv?	Dessa	frågor	kan
vara	knepiga	att	svara	på,	men	det	är
viktigt	att	förskolechefen	eller	annan
ansvarig	tar	reda	på	svaren.

• Har	specifika	krav	ställts	vid
upphandlingen	av	städentreprenör
(om ni är en kommunal förskola)?

• Hur	och	var	förvaras
städprodukterna? Vad kan förbättras?

• Finns det rutiner för att följa upp
städningen,	både	den	egna	och	den
som	en	eventuell	städfirma	utför?

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om 
städning	i	skolor,	förskolor,	fritidshem	
och	öppen	fritidsverksamhet	hittar	ni	
här: www.folkhalsomyndigheten.se/
publicerat-material/publikationsarkiv/f/
fohmfs-201419/

Att förbättra Vems ansvar? Att ta reda på Vems ansvar?
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Naturskyddsföreningen:  
Städningen	på	förskolan	är	viktig	eftersom	
många	av	miljögifterna	samlas	i	dammet	
där barnen leker. Särskilt de minsta 
barnen	får	i	sig	miljögifter	via	dammet.	
Dammtorkning	och	moppning	av	golven	
några	gånger	i	veckan	är	bra.	Det	ska	
göras när barnen inte är i lokalerna 
eftersom dammet rörs runt i luften under 
städningen. Ett snabbt korsdrag när man 
städar är heller inte fel.  
/ Naturskyddsföreningen. 
Läs mer: https://www.naturskyddsforeningen.se/
inspiration-tips-och-verktyg/13-punkter-som-giftbantar-
forskolan/(hämtad 2021-12-28) 

SISAB:  
Felaktig städning kan bidra till direkta 
hälso-	och	miljöproblem.	Det	vanligaste	
felet	är	att	man	vid	städning	använder	för	
mycket	vatten	på	golven.	Fukten	ligger	då	
kvar	under	golvsocklar	och	trösklar.	Om	
golvet	är	belagt	med	linoleummatta	kan	
till	exempel	för	mycket	vatten	och	felaktig 
städning leda till en nedbrytning av	
mattan.	Fukten	påskyndar	då	även	
nedbrytning	av	material	i	väggar	och	golv	
vilket	bidrar	till	dålig	luft	som	kan	leda	till	
olika	hälsoproblem.	Självklart	får	ingen	
bli	sjuk	av	att	vistas	i	våra	skolor!	Vi	ser	
idag	hur	allergier	hos	barnen	blir	allt	
vanligare	i	vårt	samhälle.	Tyvärr	kan	
forskarna	inte	exakt	peka	på	vad	som	
orsakar	många	av	allergierna	men	man	
vet	att	bra	städning	är	extra	viktigt	för	
barn	med	allergier.	Genom	att	nivån	av	
damm,	partiklar	och	smuts	hålls	på	en	låg	
nivå	minskar	de	allergiska reaktionerna.  
/Städhandboken,	SISAB	(Skolfastigheter	i	Stockholm	AB).	
Läs	mer:	https://sisab.se/globalassets/2.-hyresgast/
stadning/stadhandboken.pdf (hämtad 2021-12-28)

Sundbybergs kommun:  
Alla	nya	textilier	ska	tvättas	innan	an-
vändning,	det	gäller	även	kuddar	och	
mjukdjur. Nya textilier kan innehålla 
rester	av	kemikalier	från	tillverkningen	
och	mycket	av	dem	försvinner	vid	tvätt.	
Det	är	viktigt	att	tvätta	alla	textilier	som	
gardiner,	filtar	och	mjukdjur	regelbun-
det eftersom textilier samlar damm och 
damm	binder	diverse	skadliga	ämnen.	 
/Sundbybergs handlingsplan för giftfria förskolor. 
Läs hela här: https://www.sundbyberg.se/
download/18.21158211145d3afd3f07ec64/1399561037734 
/giftfria%20f%C3%B6rskolor_a4.pdf	(hämtad	
2021-12-28)

Nacka kommun:  
Städrutiner	ska	finnas	där	det	framgår	
vem	som	städar,	var,	hur	och	hur	ofta.	
Här	ska	även	storstädning	och	rengöring	
av	textilier,	möbler,	leksaker,	”ta-
ytor”	(t.ex. lysknappar och dörrhandtag) 
och gymnastiksalar ingå. Rum där barn 
och elever	vistas	stadigvarande	samt	
hygienut-rymmen ska städas dagligen. 
Städningen kommer att bli bättre om 
lokalerna pla-neras	och	inreds	för	att	vara	
lättstädade.	Att	använda	hela	och	släta	
ytskikt	är	ett	exempel.	Ett	annat	är	att	
förvara	leksaker	och annan utrustning i 
lådor som är enkla att	flytta.	Utökad	
städning	kan	behövas	av	särskilt belastade 
miljöer. Högt belägna horisontella	ytor,	
ventilationsdon,	lampor	och liknande ska 
städas i den omfattning som	behövs	för	
att	undvika	att	damm	samlas. Stoppade 
möbler och textila mat-tor	bör	
dammsugas	varje	dag.	Gardiner,	
draperier,	textila	leksaker,	utklädnings-
kläder,	madrasser	med	mera	bör	tvättas	
minst	två	gånger	per	år.	Gymnastikred-
skap ska rengöras i tillräcklig omfattning. 
En	gång	per	månad	kan	vara	lämpligt.	 
/Egenkontroll	för	hälsa	och	miljö	–	så	funkar	det,	Nacka	
kommun. Läs hela broschyren här: https://
www.nacka.se/arbete-foretagande/tillstandsguiden/alla-
tillstand/skola-forskola-fritidshem---anmalan/
undervisningslokal-egenkontroll/ (hämtad 2021-12-28)

Städtips
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Hur 
involveras 
barnen?

När lokalerna städas är det bra om barnen inte är inomhus eftersom en hel del damm 
rörs	upp	i	luften.	Men	barnen	kan	självklart	vara	med	och	plocka	undan	så	att	
lokalerna	blir	mer	lättstädade.	På	aktivitetskortet	till	detta	uppdrag	kan	ni	hitta	
inspiration för att göra undanplockningen roligare.

Kommunicera!
Berätta	för	vårdnadshavarna	att	ni	jobbar	med	att	få	förskolan	mer	kemikaliesmart.	
Det	brukar	uppskattas!	Tipsa gärna om Kemikalieinspektionens sida "Kemikalier
i barns vardag” om vårdnadshavarna vill läsa mer. https://www.kemi.se/kemikalier-
i-vardagen/kemikalier-i-barns-vardag
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