
Kemikaliesmart skola
Skolledningens ansvar
Det går att hitta en mängd potentiellt skadliga kemikalier i skolans miljö.
Här finns lim, färger och labbkemikalier. Även bollar, tyger, möbler, stekpannor 
och elektronik innehåller kemikalier. Skapa förutsättningar för hela skolans
personal att genomföra Vägledning för kemikaliesmart grundskola och
fritidsverksamhet och arbeta vidare med frågorna i sina arbetslag.

Tänk till vid inköp 
och återbruk
■ Välj möbler, textilier och hobby-

material med omsorg.
■ Kommunala skolor ska endast

handla från det upphandlade
sortimentet.

■ Återbruka gärna men undvik
gamla plastsaker, gammal elek-
tronik eller äldre textilier och
möbler. Använd Stocket återbruk.

Minska mängden 
plast i skolan
■ Ersätt engångsmaterial till

flergångsprodukter.
■ Minska mängden avfallspåsar.
■ Minska användningen av

engångshandskar, välj nitril
framför PVC (vinyl).

Ha en god
egenkontroll
■ Följ Folkhälsomyndighetens

allmänna råd om bland annat
ventilation och städning.

■ Ha goda rutiner för felanmälan
av ventilation, lokalvård och
skador i byggnaden.

Välj miljömärkt
och parfymfritt
■ Tvätt-, disk- och rengöringsmedel

samt tvål.
■ Uppmana elever och personal att

undvika parfym och hårspray.

Förvara och
hantera säkert
■ Alla kemiska produkter ska

förvaras och hanteras enligt
säkerhetsdatabladet.

■ Ersätt eller rensa bort utfas-
ningsämnen och var observant
på riskminskningsämnen.

■ Håll kemikalieförteckningen
uppdaterad. Kommunala skolor
ska använda Chemsoft.

■ Håll mediciner och batterier
oåtkomligt för elever.

Tydliggör arbets-
miljöansvaret
■ Utse en föreståndare för

brandfarlig vara och för
NO-salen.

■ Skaffa rutiner för riskfyllt arbete
samt första hjälpen-utrustning.

Hantera avfall rätt
■ Börja med ett förebyggande

arbete så att avfall inte uppstår.
■ Det är obligatoriskt för storkök

som serverar fler än 25 portioner
per dag att ha separat insamling
och hämtning av matavfall.

■ Ha rutiner för separering och
bortforsling av olika avfallsfrak-
tioner.

Följ stadens 
matstrategi
■ Servera mer vegetarisk mat.
■ Handla efter säsong.
■ Välj i möjligaste mån ekologiska

livsmedel.
■ Minska svinnet i kök, servering

och på tallriken.
■ Välj kött och fisk med omsorg,

använd gärna WWFs kött- och
fiskguider.

Mer information hittar du på leverantor.stockholm/kemikaliesmartaskolor

https://leverantor.stockholm/kemikaliesmartaskolor/
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