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Tillägg i egenkontroll för förskola och skola
Här nedan följer specifika krav på miljö- och hälsoskydd som ställs på förskola och skola.
Denna information är alltså ett tillägg till checklistan för egenkontroll. Kom ihåg att skriva
ned, komplettera och spara all information i egenkontrollen.

Lokalisering
Det är viktigt att hitta en bra lokalisering för verksamheten. Lokalisering syftar på både
tomtmark och hus. För att undvika buller, partiklar och andra luftföroreningar bör skolor
och lokaler för barnomsorg inte placeras nära kraftigt trafikerade vägar, industrier eller
större garage. För att undvika elektromagnetisk strålning bör verksamheten inte placeras
nära kraftledningar, nätstationer eller ställverk.
I anslutning till skolan ska det finnas utrymme för transporter (kunna ta emot och frakta
bort varor och avfall). Det bör finnas parkeringsmöjligheter för föräldrarnas bilar inom
barnomsorg.
För barns välbefinnande är det viktigt att det finns möjlighet till lek utomhus.
Verksamhetens gård ska vara inhägnad och det ska finnas god tillgång till skugga.

Lokaler
Rum där elever vistas mer än tillfälligt ska ha tillräckligt med dagsljus. Fönsterytan bör vara
minst 10 procent av golvytan.
I förskolor och skolor rekommenderas det att varje elev har en golvyta på cirka 7,5 m2 .
Takhöjden har betydelse för luftens kvalitet och bör inte vara lägre än 2,7 meter.

Inredning
Det bör finnas minst en toalett per 15 elever.
Ljudnivåer från olika installationer, t.ex. ventilationsanläggning, får inte överstiga 30 dBA i
lokalen. Utrymmen där barn eller elever kan vara högljudda bör anpassas med
ljuddämpande tak, golvmaterial, väggmaterial, inredningsdetaljer osv.
Kemikalier i laboratoriesalar, maskindiskmedel, fixervätska för teckningar, målarfärger osv.
ska förvaras inlåsta. Kemikalier och farligt avfall bör förvaras åtskilda. I kemisalar ska
produkterna vara inlåsta så att minst en tredjedel av kemikalierna samlas upp och eventuellt
läckage begränsas vid brand eller annan oväntad händelse. Golvbrunnar ska undvikas i
utrymmen för kemikalier.
Handböcker från socialstyrelsen
Smitta i förskolan, en kunskapsöversikt
Hygien, smittskydd och miljöbalken, objektburen smitta

