
BARN SOM SOVER I BARNEHAGEN

I vår barnehage, har vi, som de fleste andre barnehager, barna ute i vogner når de sover i 

barnehagen. Dette har vi god erfaring med alle de år vi har drevet barnehage.

Gode grunner for å ha barna ute i vogner under soving i barnehagen:

• Barna får frisk luft, selv om de av ulike årsaker ikke tok del i “uterommet” under 

lek og annen aktivitet den gjeldende dagen.

• Barna sover i kjent vogn med kjent sengetøy

• Hvert barn får best egnet sovetøy for seg, da foreldrene selv har kontroll på hva som passer deres barn 

til soving ute til enhver årstid.

• Brannsikkerhetsmessige årsaker er allikevel den  viktigste årsaken til at barna sover ute i barnehagen.

• Praktiske årsaker for bemanningen under ettersyn av barna under soving, her pausene også avvikles i 

personalet og ettersynet av barna går på tvers av avdelingene.

Forpliktelser for foreldrene omkring egnede vogner med utstyr og ettersyn av 

soveutstyret:

• Foreldrene er selv ansvarlige for å skaffe tilveie egnet vogn med beskyttelsesutstyr og tilhørende 

sovetøy og for sitt barn til utebruk til alle årstider.

• Foreldrene er de som har ansvaret for at sovetøyet er med til barnets vogn hver barnehagedag. 

• Foreldrene er selv ansvarlige for å rengjøre sovetøyet ved behv og melding fra personalet i barnehagen 

• Foreldrene er selv ansvarlige for å skaffe tilveie regntrekk og insektsnett til vogna.  

• Vogna stilles opp på anvist bodplass og må alltid være tilstede i barnehagen når barnet har dag.

Barnehagen tar ansvar for:

• Er utetemperaturen lavere enn -10 grader, settes barna til soving i vognen innomhus i godt utluftet 

rom. Klesmengden og soveutstyret reduseres innomhus i oppvarmet rom. 

• Vognene stilles opp hensiktsmessig med tanke på god evakueringsmulighet under sovetiden for barna.

• Barna kontrolleres og etterses kontinuerlig i vognene av personalet under soving.

• Vognene plasseres slik at de ikke velter når barna er oppi.

• Vognene plasseres trygg avstand fra de større barna.

• Vognene plasseres i ly for vind og vær og dekkes til med insektsnett/regntrekk etter behov.

  
 


