
 

 

 
 

Lekolars Miljø- og Kvalitetspolicy 
Vår forretningsidé går ut på at vi skal tilby inspirasjon, produkter og løsninger som barnehage, skole, sfo og 

institusjon trenger for å utvikle sine leke- og læringsmiljøer, i dag og i morgen. Med et tydelig og ufravikelig fokus på 

kvalitet, sikkerhet og miljø, samt barnehagen og skolens rammeplaner og læringsmål. En langsiktig strategi med 

tilpassede prosesser og rutiner spiller en avgjørende rolle, og som Lekolars samarbeidspartner er det et krav å drive 

en virksomhet som er sosialt, etisk, miljømessig og økonomisk bærekraftig. 

 
Derfor skal Lekolar 

Stadig utvikle og forbedre produkter, løsninger og tjenester, og tilpasse de til våre interessenters 

behov. Dette for å opprettholde og styrke tilliten hos kunder, leverandører, samarbeidspartnere 

og egne ansatte.   

Drive et systematisk og utviklende kvalitetsarbeid i dialog med våre kunder og interessenter. 

Sammen skaper vi en engasjert og kunnskapsrik organisasjon som stadig bidrar til å utvikle 

virksomheten i tråd med fastsatte strategier, mål og retningslinjer.   

Sørge for at medarbeidere får kompetanseutvikling og opplæring til å skape et stimulerende 

arbeidsmiljø der hver medarbeider har kjennskap og kunnskap til kvalitet, sikkerhet og miljømål.   

Velge leverandører og samarbeidspartnere med omhu og med fokus på langsiktig 

leverandørsamarbeid med tydelige og målbare kvalitetsmål.   

Betrakte lover, regler og forskrifter som et absolutt minstekrav som skal overgås i hele vår 
virksomhet.  
 
Ta hensyn til de viktigste miljøaspektene ved vår virksomhet. Arbeide for en giftfri og miljømessig 
bærekraftig utvikling gjennom å iverksette økonomisk rimelige tiltak for å begrense selskapets 
miljøpåvirkning og avtrykk. Samt aktivt arbeide for et sirkulært sortiment, der gjenbruk og 
reparasjon er en naturlig del av produktutviklingen og syklusen. 
 
Betrakte miljøarbeidet som en kontinuerlig forbedringsprosess, der bruk av livssyklusanalyser er 
en avgjørende del av arbeidet. 
 
Basert på denne policyen utforme mål som skal revideres fortløpende for å tilpasses gjeldende 
omstendigheter, forhold, risiko og nye erfaringer innenfor miljø og kvalitetsledelse. 
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