UPPDRAG
OPERATION GIFTFRIA LEKSAKER
VERKSAMHET
Annegårdens förskola i norra Lund startade upp år 2007 och är en av Lunds kommunala förskolor. På
förskolan går ca 100 barn i åldrarna 1-6 år på 6 olika avdelningar och sammanlagt är de runt 25
pedagoger och annan personal som är engagerade i barnens dagliga aktiviteter. Skolan är en så kallad
övningsskola och tar regelbundet emot pedagogikstudenter under deras verksamhetsförlagda
utbildning. Därigenom får Annegårdens förskola ständigt nya intryck och det finns en allmän öppenhet
och nyfikenhet för nya infallsvinklar och kunskaper bland personalen.
Sedan starten arbetar Annegårdens pedagoger efter en pedagogisk filosofi som går ut på att barnen
ska få ta plats och utforska och utveckla sina uttryck och intressen. Pedagogerna intar då en mer
lyssnande och reflekterande roll för att stötta barnen i deras utveckling. Pedagogiken kräver att
material och verktyg finns fritt tillgängliga för barnen och att de inte ska behöva känna sig begränsade
genom att behöva be om att få använda vissa typer av verktyg, material och leksaker.
BAKGRUND
I Lunds kommun arbetar de kommunala förskolorna mot målet om en giftfri förskola i enlighet med
kommunens miljöprogram LundaEko II. Upprättandet av målet är inspirerat av
Naturskyddsföreningens kampanj Operation Giftfri förskola, som syftar till att få bort
hormonstörande, cancerframkallande och andra hälsofarliga ämnen från barns lärandemiljöer.
En översiktlig inventering av Annegårdens förskola har gjorts och en del av produkterna, såsom vissa
plastleksaker och teknikprodukter, har plockats bort. Störst fokus har legat på plastprodukter med
en tydlig märkning som visar på att plasten kan innehålla giftiga ämnen. I andra fall har det varit
svårare för personalen att bedöma huruvida produken bör tas bort eller inte. Ständigt måste en
avvägning göras där miljö, funktion och ekonomi vägs in i beslutet.
Annegårdens förskola vill fortsätta arbetet med att identifiera potentiellt miljö- och hälsofarliga
produkter och ersätta dessa med miljöbra alternativ. De har själva övervägt andra material i
produkter som de för närvarande har i plast, men idéerna har flera gånger fått slås ner på grund av till
exempel regler för arbetsmiljö och sanitet. Ett tydligt exempel är de tallrikar och glas som används
vid måltider och som idag består av plast. Skulle dessa ersättas mot porslin respektive glas så uppstår
stor risk för skada om barnen tappar dem samtidigt som de är betydligt tyngre än plast tallrikar och
glas, vilket även skulle innebära en osund arbetsmiljö för kökspersonalen. Ett annat exempel är
skötbordsdynor, där personalen har identifierat andra material som skulle vara bra ur ett
kemikalieperspektiv men som däremot inte skulle uppfylla hälsoskyddsinspektionens krav om sanitet.

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

UPPGIFT
Bland leksakerna och i lärmiljöerna finns det fortfarande produkter som personalen är osäkra på om
de bör plockas bort eller inte. Vissa produkter har de valt att behålla, då de till exempel inte hittar
någon plastmärkning och därmed inte kan säga att produkten är farlig samtidigt som produkten
medför andra värden.
Uppdraget går ut på att identifiera vilka riskprodukter som kan finnas bland leksaker och det
pedagogiska materialet och förklara varför dessa utgör en risk ur kemikalieperspektiv. Detta görs
genom att i samråd med personalen välja ut 10–15 produkter bland leksaker och pedagogiskt
material och undersöka huruvida de kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen eller inte.
Resultaten ska sammanställas i en kort rapport där de aktuella leksakerna/materialet anges,
tillsammans med en motivation om varför/varför inte de behöver tas bort från sortimentet.
Förkunskaper
Vi söker dig som läser på universitet/högskola och är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor.
Omfattning
Uppdraget är utformat för 2 studenter och omfattar 10-20 timmar som fördelas fritt under en månad
från det att uppdraget påbörjas.
Ort
Lund
Reseersättning, kollektivtrafik inom Skåne
Nej
Kontaktperson Miljöbron Skåne
Helena Ensegård, tel. 0706 – 35 39 25, helena.e@miljobron.se
Ansökan
Fyll i formuläret på Miljöbrons hemsida, ring eller maila Miljöbrons kontaktperson.
Uppdraget är utformat för två studenter, sök gärna tillsammans med en kompis. Ange i anmälan vem
du söker tillsammans med. Om du anmäler dig ensam kommer Miljöbron att försöka para ihop dig
med en annan sökande.
Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!

Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt miljöarbete.

