Välkommen till en temadag om skolans och förskolans egenkontroll
och förebyggande arbete – om hur man med enkla medel och rutiner
kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö.
Dagen, som är en del av Hygienveckan 2019 med temat Hygien – en
hållbar strategi, genomförs i samarbete mellan Smittskydd Västra
Götaland/Hygiensjuksköterska i förskolan (Hyfs) och Länsstyrelsen
Västra Götaland.
Tid och plats
Onsdagen den 18 september 2019, kl. 09.00-16.15.
Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg
Målgrupp
Rektorer i förskola och skola, städansvariga i förskola och skola, miljöinspektörer,
barnhälsovård, politiker och andra intresserade.
Kostnad
400 kr per person, inklusive lunch och förmiddags- samt eftermiddagsfika.
Anmälan
Anmälan till utbildningen görs via ett anmälningsformulär i Kalendern på
Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se/vastragotaland.
Sista anmälningsdag är 11 september.
Frågor?
Kontakta Lotta Sahlin Skoog, lotta.sahlin.skoog@lansstyrelsen.se eller Marianne
Bengtsson, marianne.l.bengtsson@vgregion.se
Tillgänglighet
Hiss (max 300 kg), tillgänglighetsanpassad toalett samt hörslinga. Har du
permobil, kontakta Lotta Sahlin Skoog, lotta.sahlin.skoog@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen serverar klimatsmart mat i form av vegetariskt, kött som gynnar biologisk mångfald eller fisk från hållbara bestånd.
Vi väljer ekologiskt och närproducerat så långt det är möjligt. Vi är också Kranmärkta, alltså fria från flaskvatten.

Vinsterna med hygien i förskolan och skolan
Smittskydd Västra Götaland
Städning och hygien i skolan – vilka regler styr egenkontrollen?
Jennie Hulth, miljöinspektör, Lerums kommun
Så ser städningen ut i verkligheten – erfarenheter från inspektioner
Jennie Hulth, miljöinspektör, Lerums kommun
Städbara lokaler – hur ser det egentligen ut på förskolan?
Hygiensjuksköterska i förskolan (Hyfs)
Städning av god kvalitet – uppföljning och kontroll av städrutiner
Majvor Aronsson och Helena Einmaa, städsamordnare Angered.
Utbildningsprogram för lokalvård i samarbete med vårdhygien
Ingrid Karlsson, processledare inriktning lokalvård, Västra Götalandsregionen
Att inordna egenkontrollen i det dagliga arbetet. Goda exempel från vardagen.
Sofie Arfvidson, förskolepedagog, Göteborg
Erik Nygren, egenkontrollansvarig på kooperativ förskola
Charlotte Limberg, förskolechef, Lerums kommun
”Forebyggelsepakke – Hygiejne” – Kommunal hygienorganisation i Danmark
Marianne Bengtsson, Hygiensjuksköterska i förskolan
Hur får vi in ansvaret i hela kommunen?
Kommunala hygiengruppen, Öckerö
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