
Uppdrag #7

Uppdrag 7: Ren 
utan problem

Det här uppdraget handlar om skötbord, handskar, tvättservetter, tvål,  
krämer, handtvättsrutiner m.m.  Även här kan förskolan vara kemikaliesmart. 

Varför är det viktigt?

Att tvätta händerna är smart, både för att undvika smitta och för att minska risker 
med kemikalier, då damm och annat som kan innehålla miljö- och hälsofarliga 
ämnen tvättas bort. 
	 Det	kan	också	finnas	anledning	att	se	över	vilka	hygienprodukter,	skötbäddar	och	
handskar	som	används,	eftersom	de	kan	innehålla	ämnen	som	inte	bör	finnas	i	barns	
vardag. 

Aktivitetskort

#6
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1. Vi	har	tagit	bort	handskar	av	vinyl	(PVC)	som	kan	innehålla	skadliga	mjukgörare 
och	ersatt	dessa	med	handskar	av	nitril	eller	polyeten	(PE).
Stämmer/Stämmer inte

2. Vi	har	bytt	ut	gamla	skötbordsmadrasser	(äldre	än	2004)	som	innehöll	skumgummi 
och/eller	de	som	hade	överdrag	av	PVC-plast.
Stämmer/Stämmer inte

3. Våra	tvålar	och	krämer	är	oparfymerade.
Stämmer/Stämmer inte

4. Våra tvålar och krämer är miljömärkta.
Stämmer/Stämmer inte

5. Vi	har	inga	våta	tvättlappar	(som	kan	innehålla	parfym,	konserveringsmedel	och 
andra	miljö-	och	hälsoskadliga	ämnen)	i	den	dagliga	verksamheten,	utan	använder 
framförallt	torra	papperstvättlappar	som	blöts	i	vatten.
Stämmer/Stämmer inte

6. Våra blöjor är miljömärkta och/eller godkända av Astma- och Allergiförbundet. 
Stämmer/Stämmer inte

7. Städprodukter	för	badrummen	(rengöringsmedel	m.m.)	är	miljömärkta. 
Stämmer/Stämmer inte

8. Städprodukter	för	badrummen	(rengöringsmedel	m.m.)	förvaras	på	en	säker	plats 
så att inte barnen kommer i kontakt med dem.
Stämmer/Stämmer inte

9. Vi	använder	inte	doftspray.
Stämmer/Stämmer inte

10. Vi	har	bra	rutiner	för	handtvätt	på	förskolan.	Vi	tvättar	enligt	HYFS-metodens 
rekommendationer	(se	nästa	sida).
Stämmer/Stämmer inte

11. Barnen	tvättar	även	händerna	efter	pysselstunder.
Stämmer/Stämmer inte

Vad finns på er 
förskola idag?

Gå tillsammans igenom skötrum och toaletter på förskolan  
och svara på påståendena nedan. Vad stämmer på er förskola?
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Era svar
Om	ni	svarat	”Stämmer”	på	de	flesta,	eller	
till	och	med	alla	frågor	på	föregående	sida,	
så	är	det	fantastiskt	bra!	Fundera	tillsam-
mans över det ni svarat ”Stämmer inte” 
på.	Utgå	gärna	från	dessa	frågor.
• Vad är rimligt att ändra?
• Vad kan göras nu?
• Vad	kan	göras	på	sikt?
• Vem är ansvarig för vad?

Hyfs om handtvätt
HYFS	(Hygiensjuksköterska	i	förskola)	
säger att handtvätt ska ske
• före alla måltider, även mellanmål
• efter toalettbesök
• efter	blöjbyte
• efter att ha snutit näsan
• när händerna är smutsiga

Tips!
För	kommunala	förskolor	kan	det	
vara	så	att	krav	på	miljöprestanda	
och kemikalieinnehåll har ställts i 
själva	upphandlingen.	Varorna	och	
produkter	som	är	att	föredra	ut	miljö-	
och	hälsosynpunkt	kan	vara	utmärkta	

i	produktkatalogerna.	Kontakta	
upphandlaren	om	ni	inte	vet	hur	det	

finns	fler	tips	fungerar	hos	er.	I	uppdrag	5	
om	ni	ska	köpa	nytt.	

Hur är det med solkräm?
Försök	att	få	barnen	att	leka	i	skuggan	
mitt	på	dagen.	Bästa	solskyddet	är	i	
allmänhet kläder och solhatt. Solkrämer 
är	bra	som	komplement.	Välj	ett	
solskyddsmedel	som	är	anpassat	för	barn.	
Bäst är det att välja vattenfast kräm med 
solskyddsfaktor	30	eller	högre.	Det	är	
viktigt	att	upprepa	insmörjningen	och	att	
smörja in solkrämen jämnt och tjockt.

Vill ni jobba mer  
med minskad smittspridning? 
HYFS	(Hygiensjuksköterska	i	förskola)	
har	mycket	material	som	rör	detta.	Läs	

			Ni	kan	mer	här:	www.vgregion.se/hyfs 
även	hitta	information	på	 
Folkhälsomyndighetens	webbplats;	 
www.folkhalsomyndigheten.se		
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Aktivitetskort

#7

Hur involveras 
barnen?

Att	tvätta	händerna	är	viktigt	av	flera	anledningar.	Det	minskar	smittspridning,	
men	också	mängden	miljö-	och	hälsofarliga	ämnen	som	barnen	kan	få	i	sig.	På	
aktivitetskortet	till	detta	uppdrag	finns	två	sånger	som	kan	göra	handtvätten	roligare	
och mer noggrann. 

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. Broschyren	går	att	läsa	och	beställa	gratis	på	
www.kemikalieinspektionen.se.	Tipsa	även	om	HYFS:s	webbplats	(se	länk	ovan).	Där	
finns	foldrar	och	information	om	smittspridning.
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