Kemikalier i förskolan
I barnens vardag finns det massor av kemikalier som barnet kan komma i kontakt med. Därför är det
viktigt att de skolor och förskolor som barnen vistas på under stor del av sitt liv, har kontroll på vilka
kemikalier som finns, vilka miljövänligare alternativ som finns och hur det går att minimera barnens
exponering för de kemikalier som inte går att byta ut eller göra sig av med.
För att det ska gå att genomföra detta arbete är det viktigt att vi alla hjälper till och delar upp det i
mindre områden som vi alla möter i vårt liv och vår vardag.
Kemikalier, framför allt bland våra barn, är en extra viktig punkt. Detta för att barn själva inte kan
välja lika insiktsfullt och med samma kunskap som vi vuxna. Det som gör barn extra viktiga att
prioritera är också att de är känsligare och mer utsatta än vuxna. Deras rörelsemönster gör att de
oftare vistas i golvnivå. Där samlas allt dam dagligen och dam innehåller största delen av de
kemikalier som lossnar från föremål på olika sätt. Barn andas med högre frekvens än vuxna och får
därtill i sig mer av de partiklar som finns i luften. Barns kroppar är mycket mindre än vuxnas så de
kemikalier de får i sig anrikas dessutom i högre andel. Barn äter och dricker också mer i förhållande
till sin kroppsvikt och det är därför viktigt att de redskap som är i kontakt med deras mat inte avger
kemikalier som riskerar att lagras i eller påverka barns kroppar.
Sist men inte minst så växer barn och det pågår många processer i deras kroppar som är både
känsliga och viktiga för att de ska kunna utvecklas till friska och välmående vuxna individer. Därför är
det viktigt att vuxna som har inflytande över barns vardag får rätt information och kan göra val som
förbättrar förutsättningarna för barn att slippa så mycket farliga och giftiga ämnen som möjligt.
Det är viktigt att tidigt i processen göra en plan, sätta upp mål och delmål samt informera personal så
att det blir många ögon och händer som kan delta i arbetet. Men det är mycket information att samla
så därför har kommunen sammanställt information från Kemikalieinspektionen,
Naturskyddsföreningen och Håll Sverige Rent. Det finns både länkar till deras utredningar kring gifter
i förskolor och handfasta saker att genomföra för att minska dessa, checklista för att kunna arbeta
effektivt med att inventera och rensa bort det som ni hittar på förskolorna i lokalerna och
verksamheterna. Det finns också korta filmer från Håll Sverige Rent som gör det enklare att samla
informationen för pedagogerna och starta utbildningen av personal på skolor och förskolor. Därefter
kommer vi ut och gör inspektion av verksamheterna enligt ordinarie plan och kommer då att se hur
långt ni kommit i ert arbete och era planer för att se hur det går med genomförandet.

