
 

 

 



Vi prioriterer højt at komme ud i alt slags vejr. Naturen stimulerer børnenes sanser 
på mange gode måder. På legepladsen og på ture er der rig mulighed for at bevæge 
sig i ujævnt terræn, trille, gynge, gå balance, lege med vand, sand, mudder, blade 
m.m. 

Vi færdes og opholder os meget udendørs og bruger de ting som naturen byder:  
klatre i træer, kravler og rutsjer ned ad bakken, graver efter spændende ting i 
jorden, ruller i græsset og mange andre ting, så vi bliver ofte ”lidt” beskidte. 

Årstiden sætter også sit præg på mængden af skidt under neglene, på tøjet og 
støvlerne. Derfor er det vigtigt for dit barn at være ”beredt” på naturens gevinster i 
de forskellige årstider. 

Vi vil med denne lille pjece give jer vores anbefalinger til hvad barnets garderobe 
skal indeholde, for at være klar til en skøn og lærerig dag i Fejø børnehus – hele året 
rundt. 

 

Tøjet i garderoben 

Vejret i Danmark er en forunderlig størrelse. For at jeres barn skal have en god 
oplevelse i at være ude, både på legepladsen og på tur, er det vigtigt, at barnet er 
påklædt efter årstiden og vejret. Som en vejledning kan vi anbefale at barnet har 
følgende med til en aktiv hverdag i børnehuset. 

Forår 

Varm trøje, termotøj, regntøj – stort nok til at termotøjet kan være under. Hue, 
jakke, gummistøvler og kondisko. 

Sommer  

Varm trøje, termotøj, regntøj, jakke, gummistøvler og kondisko. 

Efterår og vinter 

Varm trøje (fleece, sweater), termotøj, flyverdragt, regntøj, elefanthue, luffer (der er 
lette for barnet at få på – og som kan holde vand og vind ude. Varme og vandtætte 
støvler, som barnet kan gå tur i, termostøvler. 

 

 



VIGTIG – VIGTIG – VIGTIG 
GENERELT OPFORDRER VI ALLE FORÆLDRE TIL AT ANSKAFFE OVERTØJ OG FODTØJ 
SOM BØRNENE HAR NEMT VED AT TAGE PÅ, SÅ DE HURTIGERE BLIVER 
SELVHJULPNE. 

Det er vigtigt at tænke på at elastikken i regnbukser og flyverdragt er tilpas løs, så 
det nemt kan trækkes ud over støvlerne. 

Sko med velcrolukning kan børnene selv tage på. 

Det er ligeledes vigtigt, at regntøjet er stort nok til at barnet kan have termotøj 
indenunder og kan bevæge sig frit. 

 

 

Børnenes garderobe 

På barnets plads står en klodskasse, der altid skal indeholde skiftetøj fra top til tå, 
der passer til årstiden. Husk at holde øje med kassens indhold. Vi anbefaler som 
minimum: 

Efterår og vinter 

2 par lange bukser, 4 par underbukser samt en undertrøje. 2 langærmet bluse. 4 par 
strømper og et par varme strømper. 

Forår og sommer 

2 par lange bukser, shorts eller kjoler, 4 par underbukser, 2 par strømer, solhat samt 
kortærmede bluser. 

 

HUSK NAVN I ALT TØJ 
 

 

 



Garderoben 

Vi vil gerne opfordre jer til at hjælpe jeres barn med at holde orden på deres plads, 
da vi øver børnene i at lære børnene, at holde styr på deres ting. 

Derudover vil vi gerne have jeres hjælp med følgende i forhold til orden i 
garderoben: 

Øverste hylde – Kolds kassen til skiftetøj. 

Hylden under – er til de ting som barnet selv skal kunne nå, f.eks. hue, halsedisse og 
handsker. 

Knager - til årstidens jakker mm. Samt taske. 

Skohylde – støvler og sko. 

 

 

Der må på grund af sikkerhed ikke opbevares plastikposer på barnets 
garderobeplads. 


