HVA TRENGER BARNET DITT I BARNEHAGEN?
Springkleiv Barnehage er mye ute på tur. Derfor er det viktig at barnet har nok skift og
varme klær i barnehagen! Barnet trenger til enhver tid å ha følgende skift liggende:
2 sett undertøy, sokker, stillongs, bukse og genser. Høst og vinter er det fint med ett
ekstra par ullsokker og votter!
I tillegg trenger barnet:
Vindtett jakke - En vindtett jakke er praktisk før det blir for kaldt
Regntøy - Helst i myk gummi, ikke allværsjakke – de tåler ikke like mye vann. Gjerne
todelt, da buksene ofte brukes mer enn jakken
Sydvest - Eventuelt en caps under hetta på regnjakka – så barnet ser bedre
Gummistøvler
Utesko
Innesko, tøfler eller crocs
Bleier/smukk - dersom barnet bruker dette
I tillegg for den kalde årstiden
Lue/vinterlue - Bør være vind og vannavvisende, ha øreklaffer og feste
under haka. Strikket lue er ikke anbefalt da snøen kladder seg
Vintervotter - IKKE hansker - votter er varmere og lettere å få på seg
Vanter -Smart å ha i tursekken til måltider o.l. ellers for kalde på vinteren
Regnvotter med fôr
Hals/buff - IKKE skjerf pga kvelningsfare
Parkdress / Vinterdress
Ull-undertøy eller superundertøy
Mellomlag - tykkere ull eller fleece - 2 delt eller hel dress
Ullsokker
Cherox og vintersko - høyt skaft så vi får dressen godt ned over skoen
Varme innesko/tøfler
Fint om barnet har med egen tursekk for klærne, samt sitteunderlag.
Sjekk jevnlig at strikk under skoa er intakte på regnbukse og parkdress. Klær som tas med
hjem for vask, må tilbake neste dag. Barnet vokser fort, så husk å følge med at sko og klær
er passelig. Ellers er det bare å spør personalet om det er noe dere lurer på angående klær i
barnehagen  «Det finnes ikke dårlig vær – bare dårlige klær»
Husk å merke sko og klær med barnets navn

