
 
 
Miljø- og kvalitetspolitik 
Vores mission er at hjælpe undervisere og elever med at blomstre – både i dag og i fremtiden. Vi inspirerer og tilbyder produkter, 

som daginstitutioner og skoler kan anvende til at udvikle deres læringsmiljøer. Disse produkter har altid haft et tydeligt fokus på 

kvalitet, sikkerhed (både kemisk og mekanisk), miljø samt daginstitutionens og skolens læreplan. Langsigtet miljøbevidsthed med 

miljøtilpassede processer og rutiner har stor betydning i læringsmiljøerne. Når man er samarbejdspartner til Lekolar, er det utroligt 

vigtigt, at man driver en virksomhed, som er socialt, etisk, miljømæssigt og økonomisk bæredygtig. 

 
Derfor skal Lekolar: 
 
Løbende udvikle og forbedre produkter og tjenester og tilpasse dem efter vores interessenters behov 
for at kunne opretholde og styrke vores kunders, leverandørers og ansattes tillid til os.  

Udføre et systematisk kvalitetsarbejde i dialog med vores kunder og interessenter. Sammen skaber  
vi en engageret og kompetent organisation, som hele tiden bidrager til at udvikle vores virksomhed  
i overensstemmelse med de gældende mål og politikker.  

Kompetenceudvikle og uddanne vores medarbejdere for at skabe et stimulerende  
arbejdsmiljø, hvor hver enkelt medarbejder kender vores kvalitets- og miljømål.  

Vælge vores leverandører med omhu og et klart fokus på at indgå langsigtede  
leverandørsamarbejder med tydelige og målbare kvalitetsmål.  

Betragte love og forordninger som minimumskrav, der skal overgås. 
 
Tage hensyn til de væsentligste miljøaspekter i vores virksomhed.  
 
Arbejde for en giftfri og miljømæssigt bæredygtig udvikling ved at iværksætte  
økonomisk rimelige tiltag med henblik på at begrænse virksomhedens miljøpåvirkning  
samt gøre en aktiv indsats for at skabe et cirkulært sortiment, hvor genbrug og reparation  
er en naturlig del af produktudviklingen. 
 
Se miljøarbejdet som en kontinuerlig forbedringsproces, hvor brugen af  
livscyklusanalyser udgør en vigtig del af arbejdet. 
 
Med udgangspunkt i denne politik udarbejde mål, som løbende skal revideres for at tilpasse  
dem efter de gældende omstændigheder, risici og nye erfaringer på miljøområdet. 
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