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Klimatplan Södra Jordbro förskolor 
 

 

Rensa bland icke-leksakerna – Under mars månad går inköpsgruppen en klimatrond på 
varje förskola för att säkerställa att inga otillåtna material finns. Under APT mötet i mars går 
gruppen igenom med alla kring vad som gäller kring material. I vår bok som skrivs nu under 
våren kommer vi formulera ner riktlinjer för vilka material som ska finnas på våra förskolor 

Rensa bland leksakerna – Under mars månad går inköpsgruppen en klimatrond på varje 
förskola för att säkerställa att inga otillåtna material finns. Under APT mötet i mars går grup-
pen igenom med alla kring vad som gäller kring material. I vår bok som skrivs nu under våren 
kommer vi formulera ner riktlinjer för vilka material som ska finnas på våra förskolor 

Skapa rutiner för att hantera hobbymaterial - Under APT mötet i mars går gruppen ige-
nom med alla kring vad som gäller kring hobbymaterial. I vår bok som skrivs nu under våren 
kommer vi formulera ner riktlinjer för vilka material som ska finnas på våra förskolor 

Vistas ute – Vi har säkerställt rutiner när det gäller utomhusvistelse. Vi går ut med barnen 
7.30 fram till 09.00. Vidare har vi en projektgrupp som arbetar fram ett främjande arbete på 
gården.  

Tvätta textilier - Under APT mötet i mars går inköpsgruppen igenom med alla kring vad 
som gäller kring tvätt av nya textilier 

Var noga med handtvätt – Vi har rutiner för handtvätt men gör ett förtydligande under 
APT mötet i mars 

Håll koll på kemiska produkter – Inköpsgruppen tillsammans med gruppen som köper in 
hygienartiklar går igenom under mars och april och säkerställer att det finns tydliga riktlinjer. 
Under APT mötet i mars går gruppen igenom med alla kring vad som gäller. 

Välj rätt förbrukningsartiklar för hygienartiklar och rengöring - Inköpsgruppen tillsam-
mans med gruppen som köper in hygienartiklar går igenom under mars och april och säker-
ställer att det finns tydliga riktlinjer. Under APT mötet i mars går gruppen igenom med alla 
kring vad som gäller. 

Se över städrutiner – Följa upp arbetet med felanmälan på varje förskola och våra rutiner 
följs. Intendent följer upp bristerna med städbolaget 

Felanmälan dålig ventilation - Följa upp arbetet med felanmälan på varje förskola och våra 
rutiner följs. Intendent följer upp tillsammans med Tornberget 

Öka andelen ekologiskt odlad mat - Intendent arbetar med kokerskorna under våren för 
att se över möjligheterna med att öka ekologiska alternativ 

Välj rätt förbrukningsartiklar i köket – Intendent arbetar med kokerskorna under våren för 
att säkerställa att rätt artiklar används 

Undvik metallkonserver - Intendent arbetar med kokerskorna under våren för att säker-
ställa att rätt artiklar används 

Utbilda chefer och personal – Under APT mötena mars april arbetar vi med klimatplanen. 
Vi kommer även se över våra kunskaper och använda andra områdens kunskap, både när det 
gäller köken samt för verksamheten 
 


