Solpolitik i Børnehaven Solstrålen
Gode solvaner er vigtige at få grundlagt i barndommen, og det vil vi gerne
hjælpe med. På baggrund af Kræftens bekæmpelses kampagne har vi besluttet
følgende solpolitik i Solstrålen:
Vi vil følge vores politik, når UV-indekset er over 3. Det er typisk mellem kl.12
og 15 fra april til september, når der er få eller ingen skyer på himlen.
Vi smører alle børn efter madpakke tid. Vi benytter svanemærket vandfast
solcreme fra Matas , faktor 15.
Barnet skal hver dag være smurt med solcreme hjemmefra. Hvis forældrene
glemmer det står der vandfast solcreme faktor 15 til fri afbenyttelse på
badeværelserne.
Børnehaven er tilmeldt ”dagens UV-varsel” .
Vi følger vores solpolitik, og smøre alle børn efter madpakke tid, hvis varslet er
over 3 .
Vi smøre med vandfast svanemærket solcreme, faktor 15.
Hvis dit barn skal smøres med andet end det børnehaven kan tilbyde, skal det
med hjemmefra, med navn på, og stilles i kassen på badeværelset.
Vi vil sammen med bestyrelsen sikre, at der på legepladsen er tilstrækkelig
skygge i form af træer, buske, overdækning, parasoller og solsejl. Nye
muligheder for skygge overvejes altid, når vi laver om på legepladsen.
Det er en del af vores pædagogik, at vi aktivt sætter lege i gang på
legepladsens mindre solrige områder.
Når børnene er ude, anbefaler vi, at de har en hat på. En hat med god skygge
der beskytter i ansigtet, nakke, hals og øre.
Vi anbefaler ikke baseball-kasketter, da den ikke giver tilstrækkelig beskyttelse
i nakken.
I børnehaven vil der altid være muligt at låne en solhat.
Når børnene er udenfor, har vi fokus på, at alle børn bære løst tøj, der dækker
så meget af huden som muligt. F. eks. t-shirt med albuelange ærmer og krave,
som dækker nakke- shorts og kjole, der går ned over knæene.
Vi anbefaler ikke, at børn bære soltop, da den ikke giver tilstrækkelig
beskyttelse.

Vi deler viden om solbeskyttelse
Vi lærer børnene om huden og om hvordan de beskytter sig mod solen.
Vi abonnerer på ” dagens UV varsel” på www.skrunedforsolen.dk
Vi informere altid nye familier om vores solpolitik og vigtigheden af :
At barnet skal smøres hjemmefra fra morgenstunden hver dag
At barnet smøres i børnehaven efter madpakketid med vandfast faktor15.
At barnet er fornuftig påklædt for at undgå solskoldning.
At man selv skal medbringer solcreme, hvis der skal smøres med andet end
det børnehaven kan tilbyde
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