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Plattform för kemisäkerhet i skolan
Om projektet
"Chemical Safety in Science Education" är ett ERAMUS+
projekt i vilket kemilärarfortbildare på universiteten i 
Helsingfors, Ljubljana, Oslo och Sverige utvecklar hem-
sidan chesse.org med stöd för lärare i högstadiet och på 
gymnasiet.

Den engelska versionen av hemsidan publicerades 
den 1 juli. Under hösten pågår arbete med översättningar 
av innehållet till respektive deltagarlands hemspråk. Den 
svenska versionen kommer att publiceras den 1 december 
2022.

Utdrag ur avsnitt om avfallshantering
https://chesse.org/labelling-storage-waste-disposal/
handling-waste-from-experimental-work/

Advice for waste disposal stations 
Designate a hazardous waste storage area that is out of the 
way of normal activities, yet easily accessible and recogniza-
ble for the users. 
The containers in the waste disposal stations should: 
• be chemically compatible with the waste they will hold 

(e.g., acidic and alkaline solutions in high-density polyet-
hylene containers)

• be sturdy and leak-proof, have screw-on caps
• be placed in another container (e.g., polyethylene reten-

tion tray) in the case of liquid waste to prevent leaks and 
spills 

• be labeled according to the local and national require-
ments.

An example of storage container for liquid waste

Endagskonferens om kemisäkerhet
Var? Stockholms universitet
När? 12 september 2022 (Anmälan senast 5/9)
Mer information hittar du på krc.su.se.

Innehåll
• Presentation av den engelska versionen av hemsidan 

chesse.org, som publicerades 1/7 - 22
• Diskussion om kemisäkerhet
• Intro till grön kemi
• Grupparbete kring vilka omarbetningar som behövs 

för den svenska versionen som publiceras 1/12 - 22
• Lunch på Fakultetsklubben

Hinner du inte eller kan du inte delta i konferensen? Hör 
gärna av dig till Jenny Olander på KRC om du är intres-
serad av att ge återkoppling på hemsidan och den svenska 
översättningen under hösten.
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