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KLÆR
I barnehagen bør barnet ha på seg klær som dere ikke er redde for skal bli skitne eller
ødelagte. Klærne bør være enkle å få av og på, og behagelige for barnet å bevege seg i.
I Bergen er det mye regn og skiftende vær, og det kan være vanskelig å kle barna riktig.
Barna skal ikke fryse, men de er aktive og må ikke ha på seg så mye klær at det hindrer lek
og bevegelse. Personalet i barnehagen kan hjelpe dere med å velge klær som passer til ulikt
vær.

Merking av klær
For å sikre at barnet får med seg riktige klær hjem, bør dere merke alle klærne med navn.
Navnelapper som klistres fast på innsiden av klærne kan bestilles på internett. Klærne kan
også merkes med en vannfast tusj.

Hvilke klær trenger barnet i barnehagen?
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Barnet trenger regntøy og støvler når det regner eller er veldig vått ute. Det er en fordel å
alltid ha ett regntøysett hengende i barnehagen. Når regntøyet er skittent, tas det hjem og
vaskes.
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Barnet må ha på seg innesko eller tøfler hver dag. Gulvene kan være glatte, og barnet kan
skli hvis det går med sokker. Det kan også være vått på gulvene, og barnet blir våt på føttene
hvis det ikke har på seg tøfler eller innesko.

Ekstra klær
Det er vanlig at barn blir våte eller skitne under lek i barnehagen. Da trenger de å bytte
klær. Derfor er det nødvendig å ha ekstra klær liggende i barnehagen, som truser, sokker,
strømpebukse, trøye, genser og bukse. Sjekk med jevne mellomrom at barnet har det som
trengs av ekstra klær.
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I sommerhalvåret
Når været blir varmere, trenger barnet lettere klær og sko. På våren og høsten passer det
med en tynn lue, og gjerne en parkdress uten fôr. Når det er mye sol ute, bør barnet ha med
solkrem med høy solfaktor. I tillegg er det lurt å ha på solhatt eller caps for å beskytte hodet.

I vinterhalvåret
Når det er kaldt ute, trenger barnet en varm parkdress. Under parkdressen kan barnet ha på
seg genser og bukse i ull eller fleece. Ellers er det viktig med varm lue, ullsokker, varme og
vanntette sko, og varme votter. Husk at votter ofte blir våte, så ha gjerne flere par med.

Påkledning når barnet sover ute i vogn
De yngste barna trenger å hvile i løpet av dagen. I noen barnehager sover barna ute i vogn,
med tilsyn av personalet. Det er en fordel med en vognpose, så barnet ikke trenger ha på
mye klær. I en vognpose kan det være nok med tynnere ulltøy selv om vinteren. Snakk med
personalet i barnehagen om dere lurer på noe i forbindelse med soving i vogn.

Annet
Barn som bruker bleie, smokk og eventuelt stellekrem, må ha dette liggende i barnehagen.

