
   
   

Utrymmen med maxpersonangivelse i förskola 
 
Förteckningen visar hur många barn/elever som ventilationen är dimensionerad för i de utrymmen där elever undervisas eller förskolebarn har verksamhet. 

Förteckningen är ett sätt att hålla reda på detta när man planerar hur lokalerna ska användas under läsåret (detta kan också visas på ett annat sätt, t.ex. på en 
planritning över lokalerna). Korridorer, kapprum eller andra liknande utrymmen där barnen bara vistas helt tillfälligt ska inte tas med. 

Eventuella klagomål från barn eller personal bör noteras, tillsammans med vad man ska göra åt dem (åtgärdsplan) och vem som är ansvarig. 

 
Förskola: Reviderad datum 

Ansvarig för revidering 

 
Namn på avdelning Maxperson 

angivelsen 
för 
avdelningen 

Antal barn 
respektive 
personal på 
avdelningen 

Maxperson 
angivelsen 
för 
vilorummet 

Antal barn 
respektive 
personal i 
vilorummet 

Kommentarer, t.ex. om det finns klagomål och hur de har eller ska följas upp 
(ventilationsmätning eller annat sätt): 
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(ventilationsmätning eller annat sätt): 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
Bygg- och miljöförvaltningen   Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen   Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA 
Telefon växel: 08-580 285 00   Webbplats: www.jarfalla.se 
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