
 

Miljöpolicy för Bullerbyns föräldrakooperativ  

Bullerbyns föräldrakooperativ drivs som en ekonomisk förening av vårdnadshavare till 

inskrivna barn. Verksamheten har en vision med ledorden att inspirera för framtiden. I 

ledordet ingår att ta hänsyn till miljö, hälsa och våra barn och kommande generationer. Vi vi 

vill att barnen skall få chans att leva i ett hållbart samhälle som gynnar både nu och i 

framtiden. 

Detta kommer vi uppnå genom att: 

 Följa minimikravet på de lagar och krav som finns för vår verksamhet. Vi utgår från 

det material, tips och råd, som naturskyddsföreningen har tagit fram i arbetet 

”operation giftfri förskola”. 

 Minska vår resursanvändning genom att återbruka material och köpa mindre 

mängder av förbrukningsmaterial. 

 Livsmedel skall till 90% vara miljömärkta, som t.ex. KRAV och MSC-märkta 

 En tydlig pedagogik med miljöinriktning där barnen är delaktiga. 

 Sträva efter att ha så liten miljöpåverkan som möjligt vid transporter. Vid längre 

utflykter åker vi kommunalt och går. Barnen får också träna sig att gå längre sträckor, 

för att lära sig att det är ett naturligt, miljövänligt, glädjefyllt och hälsosamt sätt att 

färdas.  

 Miljöarbetet skall lyftas vid varje styrelsemöte och vid personalmötet en gång per 

månad.  

 En vidareutbildning inom miljö för samtlig personal skall ske en gång per år och 

personalen arbetar tillsammans för att ständigt förbättra vårt miljöarbete. 

 Föräldrar blir informerade om miljöpolicyn och får enkla råd och tips vid vårens 

föräldramöte  

 Miljöansvarig håller sig ajour om nya lagar, krav och riktlinjer. 

 Sträva efter att bli en kretsloppsanpassad förskola. 

 Sänka energiförbrukning och använda miljövänliga energikällor 

 Plastbanta förskolan i t.ex. leksaker och husgeråd.  

 Använda giftfria leksaker och inventarier 

 Vara kreativ i sitt tänk vid inköp. Fråga sig om vi verkligen behöver det, finns det att 

få begagnat, finns det alternativ där inte inköp behövs. 
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