PRATISKE RÅD SOM OMFATTER KLÆR
OG UTSTYR I BARNEHAGEN
FORVENTNINGER FRA OSS TIL FORELDRE

GODE RÅD FOR PÅKLEDNING
INNEN / UTEN DØRS

Vi forventer:
At all personlige eiendeler skal være merket – dere kan få tips hos oss
hvor dere kan kjøpe merker for å sette på eiendelene – eller at dere
bruker tusj som er vannfast. Det gjelder alle eiendeler som blir med til
barnehagen.

At i kurvene til barna skal det ligge to klesskift til enhver tid:

2 truser/bodyer

2 t-skjorter

2 bukser

2 strømpebukser

2 gensere/ jumper

At barna skal ha varmt tøy

ullklær/ fleeceklær ( bukse, genser)
( ull er varmest)

Ragger ( av ull ) bør også alle barna ha

luer, hals / tørkle
( ikke så lurt med skjerf – risiko for kvelning ) og votter
(av vottene skal det minst være 2 par men kan godt være flere)
Tips: ”regnvotter” er best i bløtt vær. Vanlige votter blir bløte med en gang.
”Regnvottene” holder vannet ute litt lenger

At barna skal ha regntøy som regnbukse,
regnjakke og gummistøvler

At barna har vinter dress, overtrekksdress

At alle regnbukser, dresser skal ha strikk under foten som sitter godt,
slik at regnbuksa, dressen ikke sklir opp

At barna har fottøy etter årstiden – tilpasset vær, temperatur
Støvler, cherrox/ vintersko, joggesko

At barna har innesko på seg. Det er golv kaldt i barnehagen slik at det er
lurt å ha noe på føttene – kan være tøfler eller sandaler

At dere foreldre legger fram i hyllene til barnet/a det barnet / a skal ha
på under overtrekksdresser/ vinterdresser, og regnklær når dere kommer
om morgenen.

At dere foreldre tar med skitne klær med hjem hver dag for å vaske de.
Greit at dere sjekker regnklær og overtrekksdressene hver dag om de
trengs å være med hjem til en vask

Snorer i jakker og dresser må ikke være slik at de setter seg fast – risiko for
kvelning under lek !! Kanskje kan de tas bort? Snorer kan også byttes ut med
”knappestrikk” – stikk med hull og knapp hves det er behov for å holde hetter o.l
på plass.

Om

SOMMEREN

når det er

varmt ute, er det bra å velge bomullsklær, som t-shirt og shorts.
Strømpebukse er ikke nødvendig.
Joggesko er mest brukt, men sandaler og luftig og godt for føttene på varme
dager.
En solhatt gir hodet god beskyttelse mot solen.

Om

HØSTEN

blir det kaldere

ute. Nå passer det å begynne med strømpebukse. Ytterst bør det være en
vindtett dress eller bobledress, gjerne med ulltøy under, tynn lue, tynne votter
eler vanter.
Når det er HØST og REGNVÆR passer det med bomullstrøye / t-shirt, en
collegegenser og eventuelt en ullgenser eller bukse av ull. Utenpå der igjen
romslig regnjakke og regnbukse med strikk nederst, på føttene varme sokker og
gummistøvler.

Det blir

VINTER

det er

mildt, men slaps, vann og søle ute. Vi tar på bomullstrøye, collegegenser eller
ullgenser, boblejakke. God lue, gjerne bomull inni, ull utenpå. Strømpebukse,
ullbukse og gummibukse. Ullvotter med overtrekksvotter i poplin eller
vannavstøtende stoff eller polvotter. På føttene cherrox støvler med ullsokk
oppi.

Det er fortsatt VINTER men nå er det minus 8 grader, blå himmel og vindstille.
Ta på barnet bomullstrøye, collegegenser, ullgenser, strømpebukse, ullbukse og
bobledress. Polvotter, varm lue og hals/ tørkle. På føttene skinnstøvletter med
ullsokk oppi eller Gore- tex vintersko ( ikke ullsokk ). Det skal være plass til luft
rundt foten inni skotøyet ellers kan barnet legg fryse på føttene.

Det blir

VÅR

og det blir varmere i

været. Vi kan kle mindre på barna – etter hvert slipper vi strømpebukse og kan
ta frem sko.

