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Riktig utstyr

Ryggsekk:  
 Ryggsekk, som barnet kan bære selv, som barnet klarer å pakke og å ta ting ut av 

(ideelt er 7 til 15 liter volum)
 Skal ikke være høyere en barnets rygg
 Har en ytterlomme til drikkeflaske
 Er produsert av vannavisende materiale
 Har en bryst remm slik at skulderstroppene ikke sklir nedover barnets armer

I ryggsekken kommer:
 Drikke (vann eller te) i en slitesterk flaske som rommer 3-5 dl. Om vinteren varm 

drikke på termos til utflukter
 Sunn lunsj uten søppelrester, best i matboks
 Plastpose med skiftetøy (truse, sokker, ekstra vanntette votter)
 Sitteunderlag 

De ideelle skoene:
 Er lukket til over anklene
 Er gummistøvler hvor man kan ta ut foret! Disse avstøter vann og er også elastiske 

ved temperaturer under null grader. Ved kalde årstider kan man tilføye for eller 
termosåler. Blir skoen våt inni, eller skitten, kan man ta ut foret, vaske det slik at det
tørker fortere. Viktig er at forede sko fortsatt har plass nok til føttene.

 Tursko er godt egnet til tørt vær men tillater ikke å gå gjennom bekker eller å leke i 
vann.

Den ideelle regnbuksen:
 Er selvpustende
 Har ikke seler (for å gjøre det lettere å tisse i skogen, spesielt i vått og kald vær).
 Har gummistrikk for å trekke nedover over skoene
 Har stropper eller borrelås som trekkes under skoene, slik at buksebeina ikke sklir 

oppover og føttene forblir tørre ved lek i vann.
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Om sommeren:

 Bruk solkrem allerede hjemme på vei til barnehagen for å ha optimal solbeskyttelse
som er trukket inn i huden

 En solhatt i ryggsekken
 Ved usikkert værvarsel legg alltid en regnjakke med hette i ryggsekken
 Regnbukse trengs alltid siden vi møter dugg om morgenen også ved tørt vær, 

barna liker å skli nedover bakker og for å beskytte mot flått
 Behagelige lange bukser, f.eks. treningsbukser, jeans- eller leggings og langarmede

t-skjorter. I skogen er det alltid kaldere enn i solen. I tillegg beskytter dette mot flått 
siden huden er tildekket. Derfor også sokker over buksebeina.

Vinter:
 Det er en fordel med flere lag med klær utenpå hverandre. Ved temperaturskifte 

kan disse tas av eller på etter behov og uten større aksjoner.
 Ullundertøy, ull og fleece varmer godt
 Ved fuktig og kaldt vær anbefales forede gummistøvler eller sko med et godt profil 

samt regnbukse.
 Også ved kaldt og tørt vær lønner det seg å ha vanntette klær på seg som kan bli i 

ryggsekken hvis disse ikke trengs. Om vinteren er en parkdress best.
 I ryggsekken skal det også ligge ekstra vanntette votter. Når vi spiser anbefales 

hansker som også kan brukes under vottene. 
Skoene skal ha plass til to par løse, varme sokker (best er ull sokker).
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