
Tänk på när du handlar kläder 
När ni köper mössa, prova så att den passar och inte 
åker ner över ögonen. 


När ni köper overall köp gärna en med någon klar färg 
för att barnet ska synas i skogen. Av säkerhetsskäl se till 
så att alla kapuschonger sitter fast med tryckknappar. 
Välj en overall som passar din plånbok. Vi kompletterar 
med regnbyxor fram på våren. Och en overall räcker 
oftast bara en säsong här.


Färgglada vantar försvinner inte i skogen. Fleceunderställ 
av micromaterial använder vi som värmeplagg hela året. 
Det finns tunna och tjocka att köpa. Det finns bra 
strumpor till barn av ullfrotte, som tål att tvättas och är 
slitstarka.


Regnstället bör ha avtagbar kapuschong och helst inte 
blixtlås. När det fastnar grus i blixtlåset är den svår att 
knäppa. 
Ofta kan man hitta mycket fina begagnade kläder! 

Fröernas Klokbok 
Om Kläder och Väder

Den blå lådan 
I den blåa lådan behövs extrakläder som varm tröja, 
byxor, strumpor, tröjor och underkläder. Beroende på 
säsong behövs tex. vantar keps eller solkräm


Tag för vana att ersätta plagg som kommer hem 
smutsiga. När man precis har lagt blöjan behövs många 
ombyten den första tiden även ytterkläder. Vi har en 
hållare med plastpåsar till smutsiga kläder i hallen. Vi är 
tacksamma för påfyllning av denna. 
 
Alla kläder och skor bör också vara märkta, på etiketter 
och med märkpenna. Kolla så märkningen syns efter 
tvätt. Vi vuxna har svårt att hålla reda på alla kläder som 
plockas av.


Upphittade och övergivna kläder finns i en blå låda nere i 
hallen. ”Upphittad” låda finns i båda husen så det kan 
vara så att det saknade plagget finns i den andra 
avdelningens hall.


Märkning är viktigt! 
Försök att märka alla kläder med namn eller initialer på 
namnlapp eller i etikett.


Strumpor märker man lättast med en tunn garntråd om 
det inte finns namnlapp i strumpan. Kom ihåg att 
hänga samma tråd vid barnets plats i hallen.

Vår 
(ca mars till maj)


När vårsolen börjar lysa och det blir varmt är det skönt 
att slippa overallen och ha ett par överdragsbyxor och 
jacka/tröja på sig. Låt overallen hänga kvar ett tag till. 
Mössor och olika sorters vantar behövs ett tag till. 


När det regnar är det skönt att ha fleecekläder under 
regnstället. Hällorna under regnbyxor måste vara hela 
annars kan man bli blöt nerifrån. Det kan vara bra att ha 
två par regnbyxor här under denna period. Mössa, 
fingervantar och regnvantar måste man ha när man ska 
vara ute i regn under ett par timmar. Torra extra kläder 
och strumpor är skönt att få på när man kommer in. 


Solen lyser extra skarpt på vårkanten så då måste det 
finns solkräm och solhatt i lådan. Soliga dagar är det 
skönt med shorts och sandaler. Speciellt när vi varit i 
skogen på förmiddagen och kommer hem är det så 
skönt att byta till sandaler. Eftersom vi inte kommer ihåg 
att byta är det inte lönt att skicka med ombytesskor i 
ryggsäcken till skogen. 
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Sommar 
(ca juni till september)


När solen strålar är det skönt att ha 
på sig luftig tröja eller luftig skjorta 
när man leker i skuggan. Solkräm, 
solhatt, shorts och sandaler behövs. Om man har bränt 
sig på solen kan man behöva stor luftig tröja/skjorta med 
långa ärmar och byxor med långa ben. 


Vi är tacksamma om barnen är insmorda med solkräm 
på morgonen och vi smörjer vid behov senare under 
dagen.


Ofta slabbar vi med vatten här på sommaren och då är 
det bra att ha badbyxor/dräkt/extra trosor/kalsonger och 
en badhandduk. Det kan behövas rejält med extrakläder.


När det regnar på sommaren är det skönt att ha mössa 
och fingervantar. Flecetröjan är skön att ha under 
regnkläderna.

Höst 
(ca oktober)


Regnkläder behövs och under en säsong här behövs 
ofta 2 par regnbyxor till samma regnjacka. Tänk på att 
regnkläderna ska passa ovanpå overallen till vintern.


På hösten är det behöv av olika sorters skor - sandaler, 
gympaskor och stövlar. Senare på hösten behövs 
kraftigare skor och stövlar/kängor. Ska gummistövlarna 
vara en bit in på hösten kan man behöva raggsockor i 
dem. Stövlar med foder behöver längre tid på sig att 
torka. Kolla kardborrbanden ibland så det inte sitter 
skräp i.


Allteftersom tiden går behöver barnen varmare kläder 
och overall kan behövas när vi är inne i november. Tänk 
på att vi är ute i vädret under flera timmar och det blir 
kallt. Det är bättre att ta av ett plagg än att stå och frysa. 
Barnen har ett annat värmesystem än vi vuxna. Mycket 
kan regleras genom kläderna under overallen.


Vinter 
(ca november till februari)


De allra flesta dagarna under vintern behöver barnen ha 
på sina varma strumpor och underställ(långkalsonger 
och underställströja av microflece) redan på morgonen. 
Det tar tid att klä på arton barn på morgonen och vi 
försöker hålla en låg inomhustemperatur. Komplettera 
bara med skjorta/tröja/klänning för inomhusbruk.


Sen kompletterar vi bara med flecetröja och byxor när vi 
går ut. 


Nu är det kallt om fötterna. Kängor och varma stövlar är 
bra. Har ditt barn läderstövlar behöver de smörjas då 
och då. Goretexkängor behöver impregneras med 
speciellt spray för att hålla fukten ute.Tänk på att 
fodrade skor behöver längre tid att torka närde blir våta. 


Nu behövs också strumpor av olika kvalité och 
tjocklekar. Bomullstrumpor är kalla som ensamstrumpor i 
stövlar. Det är bra om barnet har rätt strumpor på sig på 
morgonen.


Många vantar behövs, vattentäta, varma, som sitter bra 
på. Tumvantar är varmare än fingervantar. Regnvantar är 
varma och torra men otympliga att leka i.


Runt halsen är det skönt 
med halsduk, buff eller 
krage. Tänk på att du inte 
knyter halsduken med två 
knutar pga. kvävningsrisken.


Barnen kan behöva olika 
mössor av olika tjocklekar.


I ryggsäcken 
I ryggsäcken ska ligga termos 
med dricka (anpassad efter 
årstiden), sittunderlag, extra 
kläder om det finns risk för 
olyckor, strumpor och 2st 2l 
plastpåsar (bra att ha när man har plurrat). Ev. tunna 
fingervantar. Allt ska vara namnat även locket till 
termosen.


Vi hänger en lapp med barnets namn och vårt 
mobilnummer på ryggsäcken för att underlätta för oss 
och i säkerhets syfte.


