
Barn og klær 

Når barna begynner i barnehagen er det viktig for barnas trivsel og aktivitet at klærne til enhver tid er passende og 

komfortable for lek og aktivitet både inne og ute.  

 

I løpet av en dag kan barnet ha bruk for et ekstra skift:  

• Undertøy  

• Strømpebukse  

• Sokker  

• Bukse  

• Genser 

 

Avhengig av årstid kan barnet ha bruk for varmt tøy til utelek, vi anbefaler ull som innerste lag:  

• Lekedress     

• Ullbukse  

• Ullgenser  

• Ullsokker  

• Lue  

• Skjerf  

• Votter 

 

I barnehagen har vi som mål å være ute i all slags vær. Barna trenger klær som tåler regn: 

• Regntøy/ Regnbukse/ Regnjakke  

• Gummistøvler 

 

Ha med skotøy etter vær og årstid:  

• Vintersko      

• Gummistøvler 

• Joggesko  

• Tøfler/innesko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anbefalinger før en går til innkjøp av barnehageklær (jfr barnehageforum) 

• Er plagget romslig nok så det ikke hindrer barnet i å bevege seg? 

• Har plagget tilstrekkelig store åpninger i halsen og ved håndleddene til at lufta kan bli skiftet ut så barnet ikke 

blir for varmt? 

• Er plagget lett å ta av og på så barnet kan greie seg selv? 

• Er hodeåpningen og ermeringen stor nok? 

• Er knapper og helter store? 

• Har glidelås stor hempe eller ring? 

• Er ermer og bein vide nok? 

• Er plagget solid nok? 

• Er stoffet robust så det tåler slitasje? 

• Hvor mye vil det krympe? 

• Er sømmene faste og solide? 

• Er glidelåsen sterk nok? Glir den lett uten å sette seg fast? Er den godt fastsydd øverst og nederst? 

• Er plagget enkelt å vedlikeholde? 

• Kan det vaskes i maskin sammen med annet tøy uten å trenge spesial behandling? 

• Er stoffet fargeekte? 

• Krymper stoffet i vask? 

• Er det strykefritt? 

Undertøy 

• Er undertøyet mykt så det ikke stikker eller klør? 

• Er kanter og sømmer myke så de ikke gnager? 

• Er strikken i livet vid nok og bred nok så den ikke strammer? 

Strømper og strømpebukser 

• Er føttene store nok så de ikke vil klemme rundt tærne? 

• Finnes det harde sømmer som vil gnage? 

• Er beina lange nok? 

Gensere og T-skjorter 

• Er halsåpningen romslig nok så genseren ikke blir alt for varm 

• Er halsåpningen elastisk nok til at barnet får genseren over hodet uten vanskeligheter? 

• Er ermeringningen stor nok? 

• Er ermene vide nok? 

• Er genseren lang nok så det ikke blir noen glippe mellom genser og bukse? 

Bukser 

• Er buksa vid nok i livet så den ikke strammer over magen? 

• Er den romslig nok i enden og skrittet så barnet fritt kan bøye seg? 



• Er lårene vide nok så det blir plass til undertøy? 

• Går glidelåsen foran helt ned til skrittet? 

• Kan barnet åpne og lukke glidelåsen selv? 

• Har barnet prøvd buksa i forskjellige stillinger? 

• Er selebuksa høy nok i livet til at det ikke blir noen glippe mellom genser og bukse? 

• Hvor mye vil buksa krympe? 

• Har buksa god oppbrett på beina så den kan legges ned? 

Jakker 

• Er jakka lang nok så den varmer over korsryggen og nyrene? 

• Er ermer og ermringninger romslige så det blir plass til en ekstra genser under? 

• Er stoffet vindtett og vannavstøtende? 

• Er jakka lett å lukke? Er knappene og knappehullene store nok til at barnet kan greie dem  

• selv? Er glidelåsen kraftig og forsynt med en solid ring? Glir den lett uten å hekte seg fast i foret? 

• Kan jakka vaskes i maskin? Og om den er foret, tåler da foret samme slags vask som selve jakka? 

Sko og støvler 

• Er skoene omkring 15 mm lengre enn føttene? 

• Er du sikker på at barnet ikke krøller tærne når skoene prøves? 

• Er innsiden på skoen rett så stortåa ikke blir skjøvet innover? 

• Er det god plass til lilletåa så den ikke blir klemt inn under nabotåa? 

• Er det plass til såler? 

• Er støvlene store nok til å gi plass for tykke sokker? 

• Sitter hælkappen godt rundt hælen så den gir god støtte? 

• Er sålene så myke at skoen ikke kipper når barnet går? 

• Er materialene i skoen solide og ikke så tette at barnet vil bli fuktig på føttene? 

• Kan barnet greie å ta skoene eller støvlene av og på selv? 

 


