
 
Påklædning i  
Tømmerup Fribørnehave - NATURligvis 
...lad os hjælpe hinanden 
...lad os spille hinanden gode 
  

 
Information til forældre om, hvad der skal være i rygsækken og i garderoben på forskellige tider af året 

 
Tømmerup Fribørnehave er en naturbørnehave, så vi er ude i og med naturen ca. 90% af tiden, derfor er det vigtigt at have 

det rigtige udstyr og tøj, så man kan holde sig varm og tør hele dagen. 
 

Årstid: Anbefaling 
 

 



 

 
Forår I rygsækken: 

 Regntøj i en plastikpose – regntøjet må meget gerne være så stort, så det kan komme udover 
flyverdragten. Regnbukserne må meget gerne være med smæk, så barnet kan holde sig tør på hele 
kroppen. 

 1-2 par strikvanter (kun med fingre, hvis barnet selv kan tage dem på) i plastikpose 

 Drikkedunk med vand i. 
 
Påklædning: 

 Uldundertrøje eller skiundertrøje 

 Tøj barnet kan bevæge sig i og gerne kunne tage af og på selv 

 Tynd vindtæt jakke, fleecetrøje eller uldtrøje og termotøj 

 En tynd hue 

 Kondisko 
 
Garderoben: 

 Gummistøvler 

 Skiftetøj efter årstiden 

 Sutsko – bløde men med fast sål 
 



 

 
Sommer I rygsækken: 

 Regntøj i en plastikpose - regnbukserne må meget gerne være med smæk, så barnet kan holde sig tør 
på hele kroppen. 

 Drikkedunk med vand 
 
Påklædning: 

 Tøj barnet kan bevæge sig i og gerne kunne tage af og på selv f.eks.: tynde lange bukser, jakke eller 
trøje, tynd langærmet t-shirt 

 Kondisko eller sandaler der er gode at gå langt i 
 
Garderoben: 

 Gummistøvler 

 Skiftetøj efter årstiden – shorts, undertøj, solhat, t-shirt 

 termotøj 

 Sutsko – bløde men med fast sål 
 



 

 
Efterår I rygsækken: 

 Regntøj i en plastikpose – regntøjet må meget gerne være så stort, så det kan komme udover 
flyverdragten. Regnbukserne må meget gerne være med smæk, så barnet kan holde sig tør på hele 
kroppen. 

 1-2 par strikvanter (kun med fingre, hvis barnet selv kan tage dem på) i plastikpose 

 Drikkedunk med vand i. 
 
Påklædning: 

 Uld- eller skiundertrøje 

 Tøj barnet kan bevæge sig i og gerne kunne tage af og på selv  

 En tynd hue 

 Kondisko  
 
Garderoben: 

 Gummistøvler 

 Skiftetøj efter årstiden 

 Termotøj – termojakken må meget gerne være tyndt og uden elastik forneden 

 Sutsko – bløde men med fast sål 
 



 

 
Vinter I rygsækken: 

 Regntøj i en plastikpose – regntøjet må meget gerne være så stort, så det kan komme udover 
flyverdragten. Regnbukserne må meget gerne være med smæk, så barnet kan holde sig tør på hele 
kroppen. 

 1-2 par strikvanter (kun med fingre, hvis barnet selv kan tage dem på) i plastikpose 

 3 – 4 par luffer og gerne 1 par regnvanter med foer 

 Drikkedunk med vand i. 
 
Påklædning: 

 Uld- eller skiundertrøje 

 Tøj barnet kan bevæge sig i og gerne kunne tage af og på selv  

 Uldne strømper eller termosokker 

 En varm hue 

 Varme og vandtætte vinterstøvler 

 Flyverdragt som er vind- og vandtæt – spørg evt. personalet hvis i mangler anbefalinger 
 
Garderoben: 

 Gummistøvler 

 Skiftetøj efter årstiden 

 Ekstra flyverdragt 

 Termotøj – termojakken må meget gerne være tyndt og uden elastik forneden 

 Sutsko – bløde men med fast sål 
 


