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Resultat
Under april månad har vi besökt 57 förskolor och 2 fritidshem. Personalen som arbetar i
verksamheterna har god grundläggande kunskap om hygien och hur de kan minska
smittspridningen i verksamheterna. Hos hälften av förskolorna har vi gjort ATP-mätningar
(mätningen ger en uppfattning av hur välstädad en yta är) av bland annat matplatser och
skötbord. Mätningarna är ett verktyg som används som ett underlag för att diskutera kring att
det är viktigt hur man rengör och vilka redskap som används vid rengörningen. Detta är en
viktig punkt i smittskyddsarbetet. Resultatet visade på att skötborden generellt är renare än
borden där barnen äter.
Förskolorna och fritidshemmen var generellt sett välstädade och inga avvikelser i underhållet
noterades. Däremot var ”höghöjdsstädningen” bristfällig på några förskolor. Vid en
verksamhet upptäcktes det att rökning sker så att det finns risk för att barnen blir utsatta för
rök. På två förskolor upplever personalen även brister i ventilationen.
Miljökontorets uppföljning
Verksamheterna har tagit de upptäckta avvikelserna på allvar och arbetar med att lösa dem. I
skrivande stund är det inte aktuellt att förelägga någon verksamhet om åtgärder.
Nyttan med projektet
För att förhindra onödig smittspridning på förskolor och fritidshem är det viktigt att barn och
vuxna har bra hygienrutiner. Vid besöken har personal som arbetat i verksamheten fått berätta
hur de arbetar med detta och vilka rutiner som finns.
Vid användandet av ATP-mätare har vi diskuterat vikten av hur rengörningen går till och att
det är viktigt att det sker på ett bra sätt med bra redskap. Detta gör att risker för smittspridning
minskar.
Genom att vara på plats i verksamheterna kan vi bilda oss en uppfattning av hur städrutiner
fungerar i vardagen. Det vardagliga städet fungerar bra, men det städ som sker några få
gånger per år behöver ske oftare hos en del verksamheter.
Vi har även passat på att belysa Kemikalieinspektionens och Naturskyddsföreningens arbete
med kemikalier i barns vardag. Fokus har legat på kemikalier i leksaker och att informera om
de enkla åtgärder en förskola kan göra. Till exempel att inte använda gammal elektronik som
leksaker till barnen.
Projektfakta
Projektnamn:
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Period:
Antal anläggningar
Antal inspektörer:
Kontrollområden:

April 2014
59
2
• Underhåll
• Kunskap
• Smittskydd
• Hygien
• Städning
• Rengörning
• Tobakslagen
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Bilaga
Besökta verksamheter
Tallkottens förskola
Karstorps förskola
Påfågelns förskola
Solrosens förskola
Uddagårdens Förskola
Förskola Talldungen
Förskolan Orrelyckan
Tryggis
Vartofta förskola
Yllestads förskola
Åsle förskola
Dagbarn i Undenäs, Solgläntan
Förskolan Myran
Förskolan Vätterskolan
Dagbarnvårdare i Karlsborg
Forsviks Friskolas Förskola
Förskolan Kopparsjön
Förskolan Kvarnbäcken

Förskola Näktergalen
Ädelstenens fritidshem
Kinnarps förskola
Åsarps förskola
Värsås Förskola
Mössebergs Förskola
Trollets förskola
Fritidshemet Pluto
Förskolan Solbacken i Tibro
Solbackens förskola
Nyckelpigans förskola
Fjärilens förskola i Skövde
Ollonborrens förskola
Förskolan Gärdhem
Förskolan Torpet
Snickargårdens Förskola
Ekens förskola
Gläntans förskola i Skövde
Vasakullens förskola
Lerdala förskola
Broddetorps förskola
Gudhems förskola
Hattstugans förskola
Förskolan Sörgården
Paletten förskola
Förskolan Vargkulan
Timmersdala förskola
Knattehälsans förskola
Gullvivans förskola
Raoul Wallenbergförskolan
Värings förskola
Tidans förskola
Lundagårdens förskola
Rosenhaga förskola
Hästhovens förskola
Igelkottens förskola
Myggdansens förskola
Trollsländans förskola
Förskolan Urd
Ekebackens Förskola
Förskolan Skytten
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