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Checklista – fast och lös inredning förskola
Verksamheten köper och monterar (V). Projektet köper och monterar (P). Verksamheten köper och projektet mon-
terar (VP). För ytterligare detaljer runt inredning – se dokument ”Inredning förskola”.

Entré Lös inredning 
 Sittbänk, med tre lådor på hjul (V) 
 Rullpall, personal (V) 
 Stövelknekt (V) 

 Fast inredning 
 Skovägg – hyllplan på längden så barnen själva når sina skor (V) 
 Digital närvaroregistreringstavla (V) 
 Anslagstavla alt. whiteboard för föräldrainformation (V)  

 Övrigt 
 Eluttag till digital närvaroregistreringstavla, en per entré (P) 

Kapprum Lös inredning 
 Sittbänk, med tre lådor på hjul (V) 
 Rullpall, personal (V) 

 Fast inredning 
 Kapphyllor. Monteras med bärlist och hängskenor för flexibel höjdnivå (V)  
 Kroklist, monteras under kapphylla (V) 
 Vägghängd spegel (V)  
 Personalskåp med hänglåsklinka. Fyra per avdelning. B 300 x D 550 mm (V) 

Torkrum Lös inredning 
 Stövelvagn (V) 
 Klädvagn (V) 

  Fast inredning 
 Väggfast kapphylla och skohylla för personalkläder (V) 

 Övrigt 
 Avfuktare (P) Se Tekniska anvisningar 

RWC och WC 
 

Se www.umea.se /tekniska anvisningar Umeå kommun Fastighet – Hus/ invändiga 
huskompletteringar/tvättställskompletteringar 
 Fast inredning (P) 
 Lös toalettborste med ställ, plast (V) 

Skötrum i 
hygienrum 

Lös inredning 
 Pedalsopkorg för blöjor (V) 

 Fast inredning 
 Konsolhylla alt skåp för förvaring för handsprit, tvättlappar, handkräm m.m. i 

räckavstånd från skötborden (P) 
 Tvättränna i komposit (eller likvärdigt material) för barn, med propp och balofix. 

Monteras på H 500 mm. Två låga blandare med vred ovan för att barnen ska nå och 
men inte blöta ner ärmarna (P) 

 Två högskåp för blöjförvaring. B 600 x D 330–400 mm (P) 
 Höj- och sänkbart skötbord (VP) 
 Fast skötbord med utdragbar stege (VP) 
 Rostfri vask med fast höjd (H 900 mm) mellan skötborden (VP) 
 Torkpappershållare intill skötborden (P) 
 Trådpapperskorg i barnhöjd vid tvättränna (P) 
 Pappershanddukshållare i barnhöjd vid tvättränna (P) 
 Spegel i barnhöjd ovan tvättränna (P) 
 Stänkskydd bakom tvättränna och skötbord (P) 

 Övrigt 
 Golvbrunn (P) till vattenlek 
 Strömbrytare på vägg vid höj- och sänkbara skötbordet, för att kunna bryta strömmen 

till skötbordet 
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Checklista – fast och lös inredning förskola
Verksamheten köper och monterar (V). Projektet köper och monterar (P). Verksamheten köper och projektet mon-
terar (VP). För ytterligare detaljer runt inredning – se dokument ”Inredning förskola”.

WC – två stycken i 
hygienrum 

Fast inredning (P) 
 Barntoalett, varav minst en H ca. 300 mm 
 Toalettpappershållare i barnhöjd 
 Hållare för extra toalettpappersrullar 
 Halvdörr i karm 

Allrum Lös inredning 
 Bord (V) 
 Stolar (V) 
 Rullpallar, personal (V) 
 Ståpulpet, personal (V) 
 Mattor (V) 
 Förvaringsmöbler, golv (V) 
 Tresitssoffa (V) 

 Fast inredning 
 Anslagstavla i direkt närhet av ståpulpet (V) 
 Stor dokumentationstavla B 2000 x H 120 mm (V) 
 Rullgardiner, inga väggbeslag monteras (V) 
 Två väggskåp, igenbyggda mot tak. Mått ca B 800 x D 300 mm, med tre lösa hyll- 

plan (P) 
 Diskbänk med två hoar H 900 mm (P) 
 Bänkskåp med lådor under diskbänk (P) B 1200 x H 900 mm (P) 
 Överskåp, varav ett låsbart (P) 
 Belysning under överskåp (P) 
 Handtag med mjuk avrundning (P) 
 Torkpappershållare vid diskbänk (P) 
 Diskmaskin tillkommer i allrum med eget flexibelt rum (P) 
 Kyl tillkommer i allrum med eget flexibelt rum (P) 
 Häll tillkommer i allrum med eget flexibelt rum (P) 

Aktivitet/vila, två 
rum 

Lös inredning 
 Vilsäng eller vilmadrass (V) 
 Två madrasskåp, B 600 x D 600 mm (V) 

 Fast inredning 
 Väggspegel, B 2000 x H 1650 mm i ett av rummen (V) 
 Ett väggskåp, igenbyggt mot tak. B 800 x D 300 mm, med tre lösa hyllplan (P) 
 Mörkläggande gardiner eller rullgardiner, inga väggbeslag monteras (V) 

Ateljé Lös inredning 
 Bord (V) 
 Stolar (V) 
 Brickställ (V) 

 Fast inredning 
 Väggstaffli (V) 
 Öppen förvaring i barnnivå för material (V) 
 Ett väggskåp, igenbyggt mot tak. Mått ca. B 800 x D 300 mm, med tre lösa hyllplan 

(utöver överskåp) (P) 
 Diskbänk med ho, H 600 mm x B 1200 mm  
 Diskbänk med ho, H 900 mm x B 1200 mm i ateljé med eget flexibelt rum (P) 
 Bänkskåp med lådor under diskbänk (P) 
 Överskåp (P) 
 Belysning under överskåp (P) 
 Låg blandare med långt vred ovan kranen, för barnen ska nå, men inte blöta ner 

ärmarna (P) 
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Checklista – fast och lös inredning förskola
Verksamheten köper och monterar (V). Projektet köper och monterar (P). Verksamheten köper och projektet mon-
terar (VP). För ytterligare detaljer runt inredning – se dokument ”Inredning förskola”.

 Handtag med mjuk avrundning (P) 
 Torkpappershållare vid diskbänken (P) 

 Övrigt 
 Golvbrunn (P) 

Arbetsrum  
 

Lös inredning – En arbetsyta per avdelning  
 Skrivbord (V) 
 Arbetsstol (V) 

 Fast inredning 
 Gemensam whiteboard (V) 
 Rullgardiner, inga gardinbeslag monteras (V) 
 Väggskåp ovanför respektive arbetsplats, igenbyggda mot tak (P) 

Rektor/kontor 
OBS! Beakta 
sekretesskrav 

Lös inredning 
 Höj- och sänkbart skrivbord (V) 
 Arbetsstol (V) 
 Låsbart förvaringsskåp (V) 
 Skrivbordshurts (V) 
 Två besöksstolar (V) 
 Besöksbord (V)  

 Fast inredning 
 Anslagstavla (V) 
 Whiteboard (V) 
 Krok för ytterkläder (V) 
 Lameller eller plissé i övriga fönster för att kunna stänga vid sekretessamtal (V) 
 Uttag för nedpendlad skrivbordsarmatur (P) 
 Rullgardiner, inga gardinbeslag monteras (V) 

 Övrigt 
 Förberett för visning av digitalt material (P) 

Pausrum Lös inredning 
 Soffgrupp (V) 
 Soffbord (V) 
 Matgrupp med stoppade stolar (V) 
 Mikrovågsugnar (V) 
 Kaffemaskin (V) 

 Fast inredning 
 Gardiner, inga väggfästen monteras (V) 
 Kök bestående av diskbänk med infälld diskho – (se referensritning) (P)  
 Arbetsyta (P) 
 Timer med dubbeluttag – placeras vid arbetsyta (P) 
 Kyl/frys (P) 
 Diskmaskin (P) 
 Plats för kaffemaskin (P) 
 Plats för mikrovågsugnar, två st. (P)  
 Lådskåp – förvaring av bestick m.m. (P) 
 Väggskåp med belysning under (P) 
 Torkpappershållare vid diskbänken (P) 
 Sopsortering i underskåp. Minst fyra fraktioner (P) 

Samtalsrum/vilrum Lös inredning 
 Dagbädd (V)  
 Soffbord (V) 
 Två besöksstolar (V) 

 



35FUNKTIONSPROGRAMMET FÖR FÖRSKOLA

Checklista – fast och lös inredning förskola
Verksamheten köper och monterar (V). Projektet köper och monterar (P). Verksamheten köper och projektet mon-
terar (VP). För ytterligare detaljer runt inredning – se dokument ”Inredning förskola”.

 
 

Fast inredning 
 Gardiner, inga gardinbeslag monteras (V) 

Mötesrum Lös inredning 
 Bord (V) 
 Stoppade stolar (V) 
 Ståpulpet på hjul med tillhörande fällstolar för större möten (V)  

 Fast inredning 
 Whiteboard (V) 
 Mörkerläggande rullgardiner, inga gardinbeslag monteras (V) 

 Övrigt 
 Förberett för visning av digitalt material (P) 

Kopiering Lös inredning 
 Kopiator (V) 
 Återvinningskärl – en fraktion för pappersåtervinning (V) 

 Fast inredning 
 Plats för dokumentförstörare (P) 
 Arbetsbänk med skåpunderrede, lådor och skåp. B 1200 mm (P) 
 Två väggskåp, ovanför arbetsbänk, igenbyggt mot tak. B 600 x D 300 mm (P) 

 Övrigt 
 El- och datauttag för kopiator (P) 
 Eluttag för övriga maskiner såsom dokumentförstörare och lamineringsmaskin (P) 

RWC/Dusch Se www.umea.se /tekniska anvisningar Umeå kommun Fastighet – Hus/ invändiga 
huskompletteringar/tvättställskompletteringar 
 Fast inredning (P) 
 Lös toalettborste med ställ, plast (V) 

Förråd, avd Fast inredning 
 Konsolhyllor på en kort- och en långsida. Fem hyllrader (VP) 

Centralförråd Fast inredning 
 Konsolhyllor på en kort- och en långsida. Fem hyllrader (VP)  

Tvättstuga, 
förskolan 

Fast inredning 
 Tvättmaskin (P) 
 Torktumlare (P) 
 Arbetsbänk (P) 
 Låsbart skåp för förvaring av tvättmedel (VP) 
 Hyllplan (VP) 
 Väggkrokar (VP) 
 Torkställning (P)  

 
Städservice 
utrymmen 

Se www.umea.se /tekniska anvisningar Umeå kommun Fastighet – invändiga 
huskompletteringar/ytskikt och rumskompletteringar 
 

Måltidsservice 
utrymmen 

Se www.umea.se / Lokalfunktionsprogram för Måltidsservice (under framtagning) 

Uteförråd, förskola  Lös inredning 
 Barnvagnar, cyklar, pulkor, spadar m.m. (V) 

 Fast inredning 
 Tre hyllrader D 600 mm. Första hylla monteras på H 1000 mm höjd (VP) 
 Nio skolkrokar, varav tre monteras på H 1800 samt sex på H 1000 mm (VP) 



36 FUNKTIONSPROGRAMMET FÖR FÖRSKOLA

Checklista – fast och lös inredning förskola
Verksamheten köper och monterar (V). Projektet köper och monterar (P). Verksamheten köper och projektet mon-
terar (VP). För ytterligare detaljer runt inredning – se dokument ”Inredning förskola”.

 Övrigt  
 Belysning ute och inne (P) 
 Eluttag ute och inne (P) 

Parkering för cykel, 
cykelkärra och 
barnvagn 

Fast inredning 
 Regn- och vindskyddad, med möjlighet för fastlåsning (P) Referens: Förskolan Böle 
  

 Övrigt 
 Placeras utanför den inhägnade förskolegården i anslutning till förskolans entré (P) 

Övrigt, ute  Vattenutkastare – placeras inne på förskolegården, nära entrén (P) 

Övrigt – allmänt Hänvisning till övriga dokument: 
 Lös inredning. Kontakta lokalplanerare vid Utbildningsförvaltningen 
 Skyltprogram inom- och utomhus. Se www.umea.se Grafisk profil/skyltar 
 Tekniska anvisningar. Se www.umea.se /tekniska anvisningar Umeå kommun Fastighet 

 


