
Guide till skåpet Tage för förskolepersonal 
 

Hej!  

Vad roligt att ni vill börja använda skåpet Tage! Här hittar du tips på hur ni får Tage att trivas bra hos 

er. Varmt välkommen också att diskutera med andra förskolor som har skaffat Tage i skåpets 

Facebook-grupp. Du hittar den genom att söka på ”Skåpet Tage” i sökfältet på Facebook.  

Med delad glädje,  

Henric Barkman, initiativtagare till konceptet och miljöstrateg i Karlstads kommun 

Hjälp Tage att flytta in 

Placera gärna skåpet på en plats som är lättillgänglig, men ändå inte i en alltför öppen miljö. 
En del kan tycka att det känns obekvämt att ta kläder ur skåpet om andra ser.  

Involvera gärna barnen och gör Tage mer personlig! Låt exempelvis äldre barn måla en skylt 
med texten ”Skåpet Tage” som ni kan sätta högst upp på skåpet, eller varför inte måla ett 
par stora ögon eller ett par skor att sätta på skåpsluckorna.  

Tips på information till föräldrar 

Nu har skåpet Tage flyttat in! 

I skåpet Tage kan du lägga kläder och skor som ditt barn inte längre behöver. Du kan också ta 
kläder från skåpet som ditt barn har användning för. Du behöver inte lämna något för att ta 
klädesplagg. 

Skåpet Tage (ta och ge) är ett enkelt sätt att spara både pengar och miljön!  

Ni hittar skåpet <ange var skåpet står>. 

Den grundläggande informationen finns på sex olika språk på karlstad.se 

 

Tips på rutiner 

Utse en i personalen som är särskilt ansvarig för skåpet. Tage sköter sig mestadels själv, men 
någon behöver sköta dessa tre uppgifter: 

(1) Informera personal och föräldrar om att skåpet finns och hur det fungerar 

(2) Hålla koll så att det inte är stökigt i skåpet  

(3) Rensa bort sådant som legat kvar under lång tid plockas ut och endera skänks 

bort eller används på annat sätt 

 

Tänk på att det kan ta ett tag innan föräldrar börjar använda skåpet.  

 

 



Information för den som vill veta mer 

Ett klimatsmart projekt 

I Karlstads kommun klimatkompenserar vi för alla tjänsteresor vi gör mede bil eller flyg. 
Summan sätts in på ett särskilt klimatkonto. Pengarna används till projekt inom kommunen 
som minskar vår klimatpåverkan. Skåpet Tage är ett exempel på ett sådant projekt, och som 
nu sprids över hela landet. 

Varför återanvända? 

Att återanvända kläder har många fördelar. Förutom att det är en miljövinst, sparar du 
pengar, och om kläderna redan använts och tvättats, minskar risken för att plagget 
innehåller eventuella rester av kemikalier.  

Det finns många möjligheter att få tag på och göra sig av med begagnade kläder. Skåpet 
Tage är ett smidigt sätt. Second hand-affärer, auktionssajter, loppisar och Facebook-grupper 
är andra sätt.  

När kläderna är utslitna ska de i dagsläget läggas i soporna, men nu arbetas det för att ta 
fram ett system för materialåtervinning av textilier. Det finns också butiker som tar emot 
kläder och textil för att på olika sätt kunna återanvända eller återvinna dem. 

Vill du starta ett eget Tage-skåp? Tage-affischerna går att ladda ned på 
www.karlstad.se/tage och är fria att använda för alla. 

 

Visste du att... 

… I Sverige köper vi i genomsnitt 12,5 kilo kläder och hemtextil per person, varav 8 kilo 
slängs i soporna. 

… Textilkonsumtionen står för 2-3 % av svenskarnas konsumtionsutsläpp av växthusgaser. 

… Konsumtion av kläder ökade med mer än 40 % under förra årtiondet.  

… Produktion av ett kilo textil ger upphov till 15 kilo växthusgaser. För att odla ett kilo bomull 
krävs det cirka 25 000 liter vatten och vid framställningen av en T-shirt går det åt cirka ett 
kilo kemikalier.  

 

 


