Vejledning til kampuniform i udflytteren
En stor hjælp
Et godt udgangspunkt for at vi kan støtte og udvikle
børnenes selvhjulpenhed, er at børnene selv, i så høj
grad det er muligt, kan tage deres tøj af og på, af sig
selv eller med lidt hjælp.
Lær evt. dit barn at genkende egne ting, hvad farve
har huen eller sutskoene, så er det nemmere at finde
dem igen, hvis de er blevet væk. Det kan være svært
at huske farven på 50 børns huer – så ved fælles
hjælp skal det nok gå.
Afprøv ved indkøb af nyt tøj, om dit barn selv kan få
det af og på. F.eks. kan en anorak være svær at tage
på selv.
Og selvfølgelig, navn i tøjet.
Skiftetøj i udflytter
Sokker, underbukser, lange bukser, langærmet bluse,
varm sweater(evt. fleece), hjemmesko, strømper, evt.
kortebukser, i den varme tid.
God ide af og til at få alt skiftetøjet med hjem.
(Barnet vokser ).
Husk at tjekke dit barns tøj, når du er på besøg i
udflytteren.
Efterår
Et sæt regntøj af en tyk kvalitet, helst todelt og
ikke med gummistøvler fastgjort til regnbukser.
Et par gummistøvler, af god kvalitet, for vi bruger
dem meget hele året.
Vinter
En flyverdragt som kan hænge oppe i udflytteren fra
mandag til fredag. Flyverdragten skal kunne nå ud
over støvlerne og gerne med hætte, som kun må være

fastjort med knapper, da snore kan hænge fast og
derfor være farlige.
Til busturen er det fint med en ”rejse” jakke. Hav
evt. et par overtræksbukser til de kolde dage.
Et par Støvler som gerne må være lidt høje, så de
varmer om anklen og så flyverdragten kan komme ud
over. Gerne en velcro model, men snørestøvler er
også ok, hvis bare barnet selv kan tage dem på og af,
når vi har hjulpet med at binde.
Elefanthuer er det bedste valg, da de også dækker
halsen og halstørklæder er ej godt, da det nemt
sidder i vejen og kan hænge fast, med fare for
kvælning. Hue og vanter (med elastik) ser vi gerne i
farver som er nemme at finde i naturen. Altså ikke
jordfarver
(husk navn).
Forår
Gummisko, løbesko også kaldet hurtig-sko er mest
velkommen, hvis børnene selv kan tage dem på når de
er bundet op. Converse sko er derfor ikke smarte for
os. Et sæt regntøj som passer plus gummistøvler.
Sommer
Let og luftig beklædning, som dækker for solen.
Gerne en sommerhat/kasket. Badebukser.
HUSK at give dit barn solcreme på hjemmefra.
Vi giver børnene solcreme på i udflytteren efter
frokost hver dag.
Kvælning.
For at minimere risikoen for ulykker, beder vi jer
undgå at, jeres barn bærer halskæde, nøglesnor,
tørklæde etc. om halsen. Endvidere er snore, bælte,
remme m.v. fastgjort på jakker og trøjer ikke tilladt.

Hvis vi skønner at der er stor risiko for
kvælningsfare, låner vi barnet andet tøj,
og så vil barnet få det ”ikke udflytter egnet tøj” med
hjem i en pose.

