
Lekolars Samfundsansvarspolitik 
/CSR-policy
Vores politik om socialt ansvar indeholder de miljømæssige og sociale krav, vi stiller til os 
selv, og de krav, vi stiller til vores samarbejdspartnere. Den beskriver vores ansvar over 
for det samfund, vi fungerer i, og som vi er en del af. Vores succes er knyttet til vores 
evne til blandt andet at opfylde de miljømæssige og sociale krav i vores omgivelser. 

Politikken offentliggøres og skal ses som rammer for Lekolars adfærdskodeks "Lekolar 
Code of Conduct", som er en del af Lekolars leverandørkontrakt. 

Lekolar er markedets førende i hele Norden, når det gælder pædagogiske hjælpemidler, 
legetøj, indretning og beskæftigelsesartikler til skoler og børnehaver. Vi findes i Norge, 
Danmark, Finland og Sverige. 

Lekolar har siden februar 2017 været ejet af investeringsfirmaet Nalka.  



Fastsat af Lekolars Ledelsesgruppe i december 2013. 
Version 1 

Socialt ansvar 
Lekolar vil tage aktivt ansvar og gennemføre en holdbar udvikling, både internt og 
eksternt.  Hos Lekolar er høj moral og etik en naturlig del af vores virksomhed. 

Vi værner om vores medarbejdere og deres trivsel, og vi tilstræber altid at efterleve vores 
policies med hensyn til ligeværdig behandling, arbejdsmiljø og negativ særbehandling. 
Vi går ind for den enkeltes eget ansvar - både i relation til arbejdsopgaverne og over for 
hinanden. Vi diskriminerer ingen, og vi arbejder med og lever efter vores interne 
værdinormer. Erfaring, bevidsthed og engagement hos alle i Lekolar er grundlaget for, 
at vi kan få succes med vores politik om vores sociale ansvar. 

Vores værdinormer er: 
- Holder hvad vi lover – alle hos Lekolar har et ansvar og en vigtig rolle at udfylde.

Det gør os til en partner, man kan stole på, for både kunder og kolleger.
- Ambition – vi har viljen til at nå længere og blive bedre end andre. Vi sætter en

ære i at gøre en forskel – det er vores drivkraft. Derfor sætter vi os også tydelige,
fælles mål, der udfordrer os til at blive endnu bedre.

- Sammen – Lekolar står for et åbent klima med et nært samarbejde over grænser
og mellem afdelinger. Og også med vores kunder.

- Mod – for at lykkes må man turde risikere at mislykkes. For at finde nye veje må
vi have styrken til at udfordre gamle sandheder. Det giver os nye perspektiver.

- Glæde – vi ser positivt på livet og mener, at alt går lettere, og at resultatet bliver
bedre, hvis man har det sjovt undervejs,– vores udgangspunkt er, at alt er muligt!

- Vi tilstræber, sammen med vores samarbejdspartnere, at virke aktivt for, at dels
sikre et så godt arbejdsmiljø som muligt for arbejdstagerne, og dels bidrage med
en så lille indvirkning på vores fysiske miljø som muligt.

Vores mission er: 
- At få hvert enkelt barn til at blomstre! Lekolar vil bidrage til at skabe en verden,

hvor dette er en selvfølge for alle børn og unge. Det er vores måde at give næste
generation en bedre fremtid på.

Vores forretningsidé er: 
- Vi skaber værdier for skoler og børnehaver i Norden ved på en effektiv og ikke

omkostningstung måde at skaffe de produkter, værktøjer og indretninger, de har
brug for, for at kunne bruge og forbedre deres læringsmiljøer.

Sponsorater: 
- For Lekolar er det ikke alene vigtigt at modvirke negativ særbehandling på

arbejdspladsen, men også på skoler og i børnehaver rundt om i landet. Derfor
støtter vi Friends i deres arbejde mod mobning.



Vores vision for vores arbejde med socialt og etisk ansvar i leverandørkæden er at støtte 
og opmuntre vores leverandører til som minimum at efterleve betingelserne i Lekolars 
adfærdskodeks.  Lekolar vil via dette kodeks tage ansvar for, at grundlæggende 
menneskerettigheder, sunde arbejdsforhold og miljøhensyn respekteres hos vores 
leverandører og disses underleverandører. Vi accepterer ikke børnearbejde eller andet 
tvangsarbejde, og vi kræver et godt arbejdsmiljø for arbejdstagerne hos vores 
samarbejdspartnere. 

Lekolars Adfærdskodeks er baseret på FN's og ILO's kernekonventioner og dokumenter. 
Samtlige leverandører, producenter og øvrige samarbejdspartnere, som Lekolar gør 
forretninger med, skal respektere lokale og nationale love i deres respektive lande og 
internationale regler samt underskrive Lekolars Adfærdskodeks. Dette er et 
minimumkrav. 

Vi har en række policies og retningslinjer, som tydeliggør vores etiske og miljømæssige 
holdning til vores medarbejdere, vores kunder, vores leverandører, miljøet og samfundet 
i almindelighed: 

- Ligebehandlingspolicy
- Adfærdskodeks
- Policy for hindring af bestikkelse og korruption
- Miljøpolicy og miljøstyringssystem
- Kvalitetspolicy og kvalitetsstyringssystem
- Arbejdsmiljøpolicy
- Rejsepolicy
- Bilpolicy

Miljø 
Lekolar har siden 1999 været miljøcertificeret i henhold til ISO 14001. Vi kræver, at 
vores leverandører også skal følge lokale, nationale og internationale miljølove, som kan 
anvendes for deres aktiviteter. 

Lekolar støtter de forandringer, der bidrager til en reduceret miljøpåvirkning i produkter 
og processer. Vores produkter anvendes af de vigtigste mennesker – børnene – og vi har 
bestemt os for at deltage og bidrage til at tage ansvar for kommende generationers 
miljø. Vi arbejder til stadighed på at have et ansvarligt sortiment, der opfylder kundernes 
behov, og vi tager ansvar for vores produkter i alle led. Det er meget vigtigt for os hos 
Lekolar, at vores produkter fremstilles og distribueres på en måde, der ikke skader 
mennesker, og som i så lille udstrækning som muligt påvirker vores fysiske miljø og 
vores klima. 
Transport af varer skal være så ren og effektiv som muligt, og når vi rejser i forbindelse 
med arbejdet, tager vi altid hensyn til miljø og sikkerhed. 

Ansvarligt ressourceforbrug betyder for os, at vi skal spare på ressourceforbruget og 
anvende miljøtilpassede produkter i så stor udstrækning som muligt, og vi er 
omhyggelige med kildesortering og genvinding. 



Kvalitet/Produktkvalitet 
Lekolar er kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001. Lekolar vil gennem et aktivt og 
forebyggende kvalitetsarbejde bidrage til et bedre miljø og bedre kvalitet i vores 
omgivelser. 
Kvalitet, sikkerhed og miljø er lige så vigtigt for os som for vores kunder. Alle Lekolars 
medarbejdere skal være bevidste om vores miljø- og kvalitetsmål for vores virksomhed 
for at kunne bidrage til løbende forbedringer og mindske antallet af afvigelser.  Derfor 
arbejder Lekolar målbevidst og på forskellige niveauer på at sikre, at det, vi tilbyder, ikke 
er skadeligt for hverken børn, pædagoger eller dem, der fremstiller de produkter, vi 
sælger. 
Der kommer til stadighed nye produkter og stoffer til. Lekolar arbejder også proaktivt 
med at tydeliggøre og styrke kvalitetskravene. Et af vores vigtigste krav er, at Lekolars 
produkter skal opfylde alle relevante produktstandarder inden for EU. 

Efterlevelse 
Alle chefer har på deres område ansvaret for at sikre, at samtlige medarbejdere og 
samarbejdspartnere er indforstået med og handler i overensstemmelse med indholdet i 
denne policy. 


