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 Solpolitik 

Når solen skinner og det er dejligt vejr, vil børnene i Børnehuset Østergade gerne 

opholde sig ude. Det er sundt at være ude i solen om sommeren, hvis man tager 

sine forholdsregler. Solens stråler kan være farlige og er årsag til mange 

hudkræfttilfælde. Det er derfor vigtig at beskytte børnene når solen skinner. 

Børnehuset Østergade har derfor vedtaget følgende solpolitik: 

 Børnehuset Østergade gør brug af Kræftens bekæmpelses solvarsel app: UV-indeks. På denne måde 

kan vi følge med i om vi skal være særlig opmærksomme på ekstra beskyttelse. 

 Vi tilstræber at tilbyde børnene at opholde sig på skyggefulde steder på legepladsen eller indenfor i 

middagstimerne mellem kl. 12 – 15 på solskinsdagene. 

 Vi tilbyder at smøre børnene ind i solcreme én gang midt på dagen. Vi forventer at alle børn er smurt 

ind i solcreme hjemmefra inden de afleveres i børnehuset om morgenen. 

 Vi benytter Derma og Matas solcreme med faktor 15. Begge cremer er uden parfume, parabener og 

farvestoffer. De valgte cremer burde derfor således kunne anvendes til alle børn/ hudtyper. 

 Forældrene skal derfor ikke give barnet solcreme med i børnehuset. I helt særlige tilfælde vil vi 

bestræbe os på at imødekomme individuelle behov. I disse tilfælde medbringer forældrene selv 

produktet. 

 Solcreme er tilgængeligt i børnehuset, hvis I skulle glemme at smøre barnet ind fra morgenstunden. 

Spørg personalet. 

 Vi tilsigter at benytte vores skyggeplads på legepladsen. 

 Barnet skal medbringe en solhat i børnehuset. Gerne en hat med en god bred skygge. 

 Børnehuset sørger for at børnene har fri adgang til vand hele dagen. 

 Personalet er selvfølgelig opmærksomt på, at ingen børn bliver forbrændt, men det er vigtigt, at I 

som forældre henvender jer til personalet, hvis barnet har særlige behov. 

 Se mere om solen på www.skrunedforsolen.dk 
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