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Praktisk tøy
I barnehagen bør barna ha smarte klær som ikke strammer. Barnehageklær bør tåle litt røff
behandling og bør ikke være klær som dere er veldig redde for.

เสื้ อผ้าสาหรับเปลี่ยน
เด็กแต่ละคนจะมีตะกร้าของตนเอง มีชนั ้ วางของ ถุง หรือทีส่ าหรับวางเสือ้ ผ้าทีน่ ามาเปลีย่ น
ควรสารองไว้อย่างน้อยหนึ่งชุดเสมอ เสือ้ ผ้าสาหรับเปลีย่ นคือเสือ้ ผ้าทีน่ ามาเพิม่ เช่น ชุดชัน้ ใน ถุงเท้า
ถุงน่อง กางเกง เสือ้ กล้าม เสือ้ แขนยาว มีไว้ให้เด็กเปลีย่ นถ้าวันนัน้ ชุดเขาเปี ยก
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Skiftetøy
Hvert barn har hver sin kurv, hylle, pose eller plass hvor det alltid skal ligge minst ett sett
med skiftetøy. Skiftetøy er ekstra undertøy, sokker, strømpebukse, bukse, trøye og genser
som barnet kan bytte til hvis klærne for eksempel blir våte i løpet av dagen.

เสื้ อผ้าที่อบอุ่น
เราอยู่ขา้ งนอกเสมอในทุกสภาพอากาศ เพราะเช่นนัน้ เด็กๆต้องมีเสือ้ ผ้าทีอ่ บอุ่นมากพอ
วันทีอ่ ากาศหนาวเย็นจาเป็ นต้องใส่เสือ้ ผ้าทีท่ ามาจากขนแกะและใยสังเคราะห์

Varme klær
Vi er ute i all slags vær og barna må derfor ha godt med varme klær. På kalde dager er det
nødvendig med ull og fleece.

ชั้นวางของ
ช่วยเหลือเด็กของท่านและเจ้าหน้าที่
โดยให้ความร่วมมือในการช่วยเก็บสิง่ ของทีห่ อ้ งแต่งตัวให้เรียบร้อยและจัดให้เป็ นที่
เพื่อเป็ นการง่ายสาหรับเด็กในการหาชุดใส่ทถ่ี ูกต้อง นาชุดกันฝน
ชุดกันหนาวกลับบ้านเพื่อนาไปซักเมื่อจาเป็ น ชุดทีเ่ ปี ยกนากลับบ้านและนาชุดทีแ่ ห้งกลับมาในวันต่อมา

Hylla
Hjelp barna deres og oss personalet å holde garderoben ryddig og oversiktlig. Det gjør det
enklere for barna å finne riktig tøy når de skal kle på seg. Ta med regntøy/dress hjem for
vask ved behov. Vått tøy tas med hjem og tørt tas med dagen etter.

ทาสัญลักษณ์ ไว้ที่เสื้ อผ้า
เขียนชื่อลูกคุณติดไว้ทเ่ี สือ้ ผ้าของเขา เพื่อง่ายในการหาเมื่อเสือ้ ผ้าหาย
และเจ้าหน้าทีส่ ามารถรูไ้ ด้ว่าเสือ้ ผ้าต่างๆเป็ นของเด็กคนไหน
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Merking av tøy
Merk klær og sko til barnet ditt med navnet til barnet. Da er det lettere å finne igjen klær
som blir borte, og personalet kan vite hvem av barna som eier de ulike klærne.
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