”I regn og slud går vi
altid ud”
”Husk at din basse,
skal have en masse i
sin kasse”
”Navn i tøjet, er altid
lige i øjet”

Godt at vide
når dit barn
starter i
Følfod
For at gøre hverdagen nemmere
for os alle, har vi lavet en folder
der fortæller, hvad vi anbefaler
der hænger på barnets rum og
hvad der skal være i barnets
kasse. 😊

Hvad skal vi have med i

Sommer:

børnehave hver uge:

- Shorts.

Vinter:

- T-shirts.

- Bukser.

- Undertøj.

Solcreme:
Hvis dit barn ikke må bruge
børnehavens solcreme (spørg for
info), kan I lægge egen solcreme i
kassen eller på rummet – og
informere personalet om det.

- Langærmede trøjer.

- Langærmet trøje.

- Undertøj.

- Sandaler og sko.

- Strømper.

- Sommerhat.

Hvad skal der hænge på
rummet?

Efterår:

Når du og dit barn kommer om
morgenen, vil vi anbefale at I
sammen hænger det overtøj frem på
rummet, som skal bruges i løbet af
dagen. Jakke og sko som ikke skal
bruges i børnehaven, lægges i
kassen. Herved hjælper vi børnene
til selvhjulpenhed, så de selv kan
finde og tage deres tøj på.

- Ekstra flyverdragt.
- Ekstra regntøj.
- Ekstra
vanter(luffer).
- Ekstra hue.
- Uldundertøj.
- Termotøj.
Forår:
- Bukser.
- Langærmede
trøjer.
- T-shirts.
- Strømper.
- Undertøj.
- Ekstra regntøj.
- Termotøj.

- Bukser.
- Langærmede trøjer.
- Undertøj og strømper.
- (Tynd) flyverdragt.
- Tynd hue og vanter.
- Regntøj
- Begyndende varme støvler.

Navn i tøj og på madpakke:

- Uldtøj til når der bliver koldt.

Det er en stor hjælp at der er navn i
både alm. tøj, overtøj, huer, vanter,
på madpakken osv. Er der navn i,
kan vi hjælpe så I får det rigtige
med hjem😊
Kom endelig og spørg hvis I er i
tvivl.
Venlig hilsen personalet i Følfod.

