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Langhøj dagtilbud og SFO’s solpolitik omfatter dagplejen, vuggestuen, børnehaven og SFO. 

 

Målet med solpolitikken er:  

 At beskytte børnene mod solens UV stråler og undgå at blive forbrændt. 

 At lære børnene om solen samt hvor vigtigt det er at beskytte sig mod den. 

Solpolitikken er et fælles ansvar mellem forældre og personale. 

 

 

                    Forældrenes ansvar:                  Personalets ansvar: 
 
De dage hvor der varsles meget sol samt høj UV- stråling, gives 

børnene let tøj på, der beskytter skuldre og arme.  

 

Sørg for at der er let og sommerligt brugbart skiftetøj til 

rådighed. 
 

Forældrene smører deres børn ind i solcreme hjemmefra. 
 

Hvis barnet skal bruge en anden solcreme end institutionens, 
skal forældrene selv medbringe denne. Husk navn. 

 

For de yngste børn skal der medbringes en solhat, som der 

skrives navn i, og som forældrene opfordrer børnene til at 

bruge. Ikke kasketter til de små, da de ikke skygger nok i 

nakken. Husk bindebånd ikke er tilladt i institutionerne. 
 
Forældrene snakker med deres børn om, at de skal huske at 

drikke vand, når de er tørstige. 

 
Forældrene opfordres til at snakke med deres børn om at gå i 

skygge, hvis de har det for varmt og ligeledes om, hvorfor det er 

vigtigt at bruge solcreme. 
 

Personalet vil være opmærksomme på høj UV-stråling og tage 

forholds regler ud fra dette. 

 

Personalet lader kun børnene lege ude, uden tøj på - hvis der 

leges med vand og dette kun ved lav UV-stråling eller i 

skyggen. 

 

Personalet smører børnene ind i vandfast solcreme til middag i 

faktor 30. Sovebørn smøres inden de kommer på legepladsen. 

SFO børnene smøres efter behov. 
 

Personalet opfordrer de børn, der har solhat med, til at  

bruge den, samt lægger den tilbage i garderoben, når den ikke er 

i brug.  

 

Personalet snakker med børnene om institutionens solpolitik og 

laver UV- armbånd med børnene. 

 

Personalet opfordrer børnene til at drikke, når det er meget 

varmt udenfor. Der er altid adgang til drikkevand. 

 

Personalet er meget bevidst om, at skabe skyggesteder via 

parasoller, solsejl mv.  

 

På ture ud af huset vil vi forsøge at finde skygge ex. når vi 

spiser madpakker. 

 

 

Dage hvor der både er stærk sol og meget varmt, vil vi gå på legepladsen om formiddagen og  

give børnene mulighed for at blive inde over middag mellem 12 og 15, når UV strålingen er højst. 

 

Personalet vil være meget opmærksomme på, hvordan det enkelte barn har det. 

Forældre til nye børn informeres om vores solpolitik 

 

Personalet vil evaluere solpolitikken hvert 2. år i april måned. 


