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Børneinstitutionen Æblehuset 

Dalbugten 30 

2730 Herlev 
  

Tlf. kontor: 44 52 59 92  vug. 44 52 59 91 bh: 44 52 59 94 

www. æblehuset-herlev.dk   -   mail: aeblehuset@herlev.dk 

 

 

Åbningstider: 

Mandag - Torsdag fra kl. 06.30 - 17.00  Fredag fra kl. 06.30 - 16.00. 

 

Lukkedage: 

24. - 31. december (begge dage incl.) 

Grundlovsdag   +  fredag efter Kr. Himmelfart. 
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Skru ned for solen - Solpolitik for Æblehuset 
 

Solpolitikken her i Æblehuset skal sikre, at alle børn og medarbejdere bliver 

beskyttet mod den skadelige ultraviolette stråling fra solen. Vi vil følge vores 

solpolitik, når UV-indexet er på 3 eller derover. Det er typisk mellem kl. 12 

og 15 fra april til september, når der er få eller ingen skyer på himlen. 

 

 

FLERE VEJE TIL SOLBESKYTTELSE 

Det er bedst at kombinere forskellige typer af solbeskyttelse, når UV-

strålingen midt på dagen er på sit højeste. 

 

 

1. SKYGGE 

 Æblehuset sikrer, at der på legepladsen er tilstrækkelig med skygge i 

form af træer, buske, overdækning og solsejl. Når vi opsætter nye legeredska-

ber, konstruerer vi dem så vidt muligt, så de i sig selv skaber skygge. 

 Medarbejderne overvejer altid mulighed for skygge, når de planlægger 

ture og udendørs aktiviteter. 

Det er en del af vores pædagogik, at vi aktivt sætter lege og socialt samvær i 

gang på legepladsens mindre solrige kroge og skyggeområder. 

 

2. SOLHAT 

 Når børnene er ude, anbefaler vi, at de har hat på. En hat med god stor 

skygge beskytter deres ansigt, hals, ører og nakke. 

 Vi anbefaler ikke baseball-kasket, da den ikke giver tilstrækkelig beskyt-

telse i nakken. 

I institutionen er der i nødstilfælde mulighed for at låne en solhat. 

Gode solvaner i Æblehuset 
 
 Påfør solcreme hjemmefra 

 Sørg for dit barn har solhat med  

 Sørg for dit barn bærer løst tøj, der dækker meget hud 

 Æblehuset påfører solcreme midt på dagen 

 Æblehuset sørger for der er skyggemuligheder  
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3. TØJ 

 Når børnene er udenfor, har vi fokus på, at alle børn bærer løst tøj, der 

dækker så meget af huden som muligt. F.eks. t-shirts med albuelange ærmer 

og krave, som dækker nakken– og shorts og kjoler, der går nedover knæene. 

 

4. SOLCREME 

 På solrige dage med højt UV-index forventer vi at alle børn er påført sol-

creme hjemme fra. 

 Ca. 20 minutter inden børnene skal udenfor, påføres rigeligt med vand-

fast solcreme, faktor 15. Vi smører altid igen efter badning, aftørring med 

håndklæde og megen sved. 

 Er børnene ude mere end 3 timer henover middag, smører vi dem igen. 

 Solcreme benyttes ikke til at forlænge den periode, børnene tilbringer i 

solen. 

 Æblehuset benytter vandfast solcreme med faktor 15, fysisk filter. 

 Vi benytter de mærker der anbefales i test af forbrugerstyrelsen. 

 

VI ER ROLLEMODELLER 

Æblehusets medarbejdere er rollemodeller for børnene, både i påklædning, 

skyggesøgning og brug af solcreme. 

 

VI DELER VIDEN OM SOLBESKYTTELSE 

 Vi taler med børnene om huden og om, hvordan de skal beskytte sig mod 

solen. 

 Det er forældrenes ansvar at holde sig orienteret om vejrudsigter og UV 

varsel, og medbringe passende tøj til dagen. 

 

VÆSKE 

 På varme dage er det særligt vigtigt at børnene får rigeligt med væske , 

Æblehuset tilbyder vand hele dagen.  (jf. Kost– og Måltidspolitik)  

 

 

EVALUERING AF SOLPOLITIKKEN 

 Alle tilfælde af solskoldning registreres – og forslag til forebyggelse ud-

arbejdes. 

 

Æblehusets Solpolitik er i høj grad baseret på anbefalinger fra  
Kræftens bekæmpelse. 


