Lekolars Hållbarhetspolicy/CSR-policy
Lekolars Hållbarhetspolicy innehåller de miljömässiga och sociala krav vi har på oss
själva och de krav som vi ställer på våra samarbetspartners. Den beskriver Lekolars
ansvar gentemot det samhälle vi verkar i och som vi är en del av. Våra framgångar
är knutna till vår förmåga att bland annat uppfylla de miljömässiga och sociala
kraven i vår omvärld.
Policyn publiceras offentligt och ska ses som ett ramverk för Lekolars
Uppförandekod ”Lekolar Code of Conduct” vilken är en del av Lekolars
leverantörskontrakt.
Lekolar är marknadsledare i hela Norden på pedagogiska hjälpmedel, leksaker,
inredning och förbrukningsartiklar till skolor och förskolor. Vi finns i Norge,
Danmark, Finland, Sverige och Kina. Våra ägare är Nalka, ägare ursprung i de
småländska skogarna och som investera i små- och medelstora företag. Nalka ägs
av Interogo Holding.

Faställd av Lekolars Ledningsgrupp i december 2017.
Version 2
Socialt ansvarstagande
Lekolar vill ta ett aktivt ansvarstagande och driva en hållbar utveckling, både
internt och externt. Hos Lekolar är hög moral och etik en naturlig del av vår
verksamhet.
Vi värnar om våra medarbetare och deras välmående och vi strävar alltid mot att
leva efter våra policys rörande likabehandling, arbetsmiljö och kränkande
särbehandling. Vi förespråkar det egna ansvaret, både i relation till
arbetsuppgifterna och för varandra. Vi ska inte diskriminera någon och vi arbetar
med, och lever efter våra interna värderingar. Kunskap, medvetenhet och
engagemang hos alla i Lekolar, är grunden för att vi skall lyckas med vårt
hållbarhetsarbete.
Våra värderingar är:
-

Håller vad vi lovar – alla hos Lekolar har ett ansvar och en viktig roll att
fylla. Det gör oss till en partner att lita på för både kunder och kollegor.
Ambition – Vi har viljan att nå längre och bli bättre än andra. Vi sätter en
stolthet i att göra skillnad, det är vår drivkraft. Därför sätter vi också tydliga,
gemensamma mål som utmanar oss att bli ännu bättre.
Tillsammans - Lekolar står för ett öppet klimat med ett nära samarbete
över gränser och mellan avdelningar. Men också med våra kunder.
Mod – För att lyckas måste vi våga misslyckas. För att hitta nya vägar måste
vi orka utmana gamla sanningar. Då får vi nya perspektiv.
Glädje – Vi ser positivt på livet och tror att allt går lättare och resultatet blir
bättre om man har roligt på vägen.– Vår utgångspunkt är att allt är möjligt!
Vi strävar efter att tillsammans med våra samarbetspartners aktivt verka för
att; dels säkerställa en så god arbetsmiljö för arbetstagarna som möjligt
och dels efter att bidra med så lite påverkan på vår fysiska miljö som
möjligt.

Vår mission är:
-

att få varje unge att blomma! Lekolar vill bidra till att skapa en värld där
detta är en självklarhet för alla barn och unga. Det är vårt sätt att ge nästa
generation en bättre framtid.

Vår affärsidé är:
-

Vi skapar värde för skolor och förskolor i Norden genom att på ett effektivt
och prisvärt sätt tillhandahålla de produkter, verktyg och inredningar de
behöver för att kunna driva och förbättra sina lärande miljöer.

Sponsring:
-

För oss på Lekolar är kränkande särbehandling inte bara viktigt att
motverka på arbetsplatsen utan även på skolor och förskolor runt om i
landet. Vi stödjer därför Friends i deras arbete mot mobbing.

Vår vision för vårt arbete med socialt och etiskt ansvarstagande i
leverantörskedjan är att stödja och uppmuntra våra leverantörer att minst
efterleva villkoren i Lekolars Uppförande-kod. Lekolar vill genom denna ta ansvar
för att grundläggande mänskliga rättigheter, sunda arbetsförhållanden,
miljöhänsyn respekteras hos våra leverantörer och deras underleverantörer. Vi
accepterar inte barnarbete eller annat tvångsarbete och vi kräver en god
arbetsmiljö för arbetstagarna hos våra samarbetspartners.
Lekolars Uppförandekod baseras på FNs och ILOs kärnkonventioner och
dokument. Samtliga leverantörer, producenter och övriga samarbetspartners som
Lekolar gör affärer med måste respektera lokala och nationella lagar i sina
respektive länder, liksom internationella regler samt underteckna Lekolars
Uppförandekod. Dessa är ett minimikrav.
Vi har ett flertal policys och riktlinjer som tydliggör vårt etiska och miljömässiga
förhållningssätt till våra medarbetare, våra kunder, våra leverantörer, miljön och
samhället i stort:
-

Likabehandlingspolicy
Uppförandekod
Policy för att förhindra mutor och korruption
Miljöpolicy och miljöledningssystem
Kvalitetspolicy och kvalitetsledningssystem
Arbetsmiljöpolicy
Resepolicy
Bilpolicy

Miljö
Lekolar är miljöcertifierat enligt ISO 14001 sedan 1999. Vi kräver att våra
leverantörer också ska följa lokala, nationella och internationella
miljölagstiftningar som är tillämpliga för deras verksamheter.

Lekolar stödjer de förändringar som bidrar till en minskad miljöpåverkan i
produkter och processer. Våra produkter används av de viktigaste människorna –
barnen – och vi har bestämt oss för att vara med och bidra till att ta ansvar för
kommande generationers miljö. Vi arbetar ständigt för att ha ett hållbart
sortiment som tillgodoser kundernas behov och vi tar ansvar för våra produkter i
alla led. Det är mycket viktigt för oss på Lekolar att våra produkter tillverkas och
distribueras på ett sätt som inte skadar människor och som i så liten utsträckning
som möjligt påverkar vår fysiska miljö och vårt klimat.
Transport av varor ska vara så rena och effektiva som möjligt och när vi reser i
arbetet tar vi alltid hänsyn till miljö och säkerhet.
Hållbar resursförbrukning innebär för oss att vi ska hushålla och använda
miljöanpassade produkter i så stor utsträckning som möjligt och vi är noga med
källsortering och återvinning.

Kvalitet/Produktkvalitet
Lekolar är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2015. Genom ett aktivt och
förebyggande kvalitetsarbete ska Lekolar bidra till en bättre miljö och kvalitet i vår
omvärld.
Kvalitet, säkerhet och miljö är lika viktigt för oss som för våra kunder. Alla Lekolars
medarbetare ska vara medvetna om våra miljö- och kvalitetsmål för vår
verksamhet, för att kunna bidra till ständiga förbättringar och minska antalet
avvikelser. Lekolar arbetar därför målmedvetet och på olika nivåer med att
säkerställa att det vi erbjuder inte är skadligt för varken barn, pedagoger eller för
dem som tillverkar de produkter, som vi säljer.
Det tillkommer ständigt nya produkter och ämnen. Lekolar arbetar även proaktivt
med att tydliggöra och stärka kvalitetskraven. Ett av våra viktigaste krav är att
Lekolars produkter ska uppfylla alla relevanta produktstandarder inom EU.

Efterlevnad
Alla chefer har ansvar inom sina områden för att säkerställa att samtliga
medarbetare och samarbetspartners är införstådda med och agerar enligt
innehållet i denna policy.

