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Följande kan utgöra en vägledning om klädkoderna vid den svenska 
skolan och vad ”kläder-efter-väder” kan betyda:

Temperatur Innekläder Utekläder I ryggsäcken
Sommartemperatur 
- mer än +20 

Underkläder, 
klänning/jeans/

Shorts
Gympaskor eller san-
daler

En tunn jacka, extra 
ombyte, eventuellt 
badkläder och hand-
duk. Solskyddsmedel.

+20 till +10 Underkläder, strum-
por, jeans, t-shirt och 
tröja

Gympaskor eller gum-
mistövlar. Jacka efter 
väder (regnjacka?). 

Extra ombyte. Regn-
kläder.

+10 till +/-0 Underkläder, strum-
por, t-shirt, tröja, 
jeans/kjol

Fodrad jacka och 
skor efter väder (fod-
rade gummistövlar?). 
Tunna överdragsbyxor 
på de mindre barnen. 
Bomullsmössa.

Extra ombyte och 
regnkläder. Det är en 
slaskig period så inne-
skor är en bra idé.

-1 till -10 Underkläder, strum-
por, underställ, tjocka-
re tröja, jeans

Overall eller dunjacka 
och tjocka överdrags-
byxor. Vantar, ullmös-
sa, halsduk. Kängor 
med foder och/eller 
ullsockor.

Extra ombyte, vantar 
och sockor.

-10 till ..... Underkläder, strum-
por, riktigt ullunder-
ställ med långa ärmar 
och ben. Mjukisove-
rall eller jeans som 
inte tar emot under 
ytterkläderna.

Overall eller dunjacka 
och tjocka överdrags-
byxor. Mössa som går 
ner över öronen, hals-
duk, varma fodrade 
kängor, tjocka vantar 
med mudd

Extra ombyte, vantar 
och sockor. Kom ihåg 
att man inte ska tvätta 
barnens ansikten på 
morgonen när det är 
så här kallt

Extra ombyte betyder en komplett omgång reservkläder. Det blöts ner och 
kladdas en hel del på dagis och fritids. Man behöver ju inte ha alla extra-
kläder i ryggsäcken och bära dem fram och tillbaks varenda dag - lämna 
dem på hyllan i hallen! Dock bör man titta igenom förrådet av extrakläder 
någon gång i veckan. Ta hem, tvätta och komplettera!
Kläder och utekläder i denna lista gäller för barn tom 
lågstadiet. När barnen blir äldre bestämmer de vanligtvis 
själva vad de vill ha på sig och det är nog klokt att inte 
lägga sig i alltför mycket. Dock bör man titta över kläd-
seln varje morgon när barnet går till skolan, fåfängan styr 
mer än förnuftet ibland. Man har mössa på sig om det är 
kallt och jeansjackor är faktiskt inte speciellt varma! Re-
servkläderna däremot är fortfarande föräldrarnas ansvar!


