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Barn og soleksponering i barnehagen 
Barn har tynnere hud enn voksne og blir lettere brent i solen. Ofte 

kommer rødfargen opptil et døgn etter opphold i solen. Forskning viser at 

solforbrenning i barndom øker risikoen for å få føflekkreft og annen 

hudkreft i voksen alder. Sola kan også gi deg skader som solbrenthet, 

øyeskader, rynker, soleksem, snøblindhet og grå stær. Det er flere typer 

hudkreft, hvor føflekkreft er den alvorligste. Både solbrenthet og total 

mengde sol som huden blir utsatt for over lang tid, er årsaker til hudkreft. 

Norge er blant verstingene i verden på forekomst og dødelighet av 

føflekkreft.  

For å forebygge hudkreft skal barn i barnehagen fra starten av 

våren beskyttes mot sola.  

 Begrens tiden barna er ute i sola når den er på det sterkeste (mellom 

kl. 12 og 15) slik at de ikke blir solbrente. 

 Gi barna tilgang på skyggefulle områder: Sørg for at sandkassen får 

skygge fra et tre eller en parasoll, og andre steder hvor barna 

oppholder seg over lengre tid. Barn oppsøker ofte skygge hvis de har 

mulighet for det. Timesvise opphold i sterk sol er ikke godt for huden, 

uansett om man bruker solkrem eller ikke. Barna skal derfor skjermes 

fra mye soleksponering når de oppholder seg ute. 

 Barn under ett år bør ikke oppholde seg i direkte sollys. Sett vognen 

eller leketeppet i skyggen under et tre for de minste. 



 
 

 Klær skal brukes som beskyttelse: Lett bomullstøy beskytter godt. Det 

er ingen grunn til å kle av barna helt i solen. Selv i vannet og ved 

vannlek kan de godt beholde en t-skjorte på. I tillegg til tøy så 

beskytter solhatt mot solen, og solbriller beskytter mot at UV-stråler 

fra sola skader øynene. Solbriller hindrer 99 prosent av UV-strålingen 

i å trenge igjennom glassene. 

 Smør barna inn før dere skal ut i sola. 

 Smør barna inn med nok solkrem: En huskeregel er én håndfull til én 

kropp. Solkremen bør beskytte både mot UVB og UVA, være vannfast 

og fotostabil, og minimum solfaktor 30. 

 Smør på all hud som utsettes for sola (også ørene, som ofte blir 

glemt) 

 Smør barna inn ofte: Smør barna minst annenhver time, oftere 

dersom de bader, svetter mye eller tørker av solkremen med et 

håndkle. 

 Selv på kalde dager og vær med vekslende sol og overskyet vær, kan 

UV-strålene være minst like sterke som skyfrie dager. Derfor kan du 

bli solbrent uten 

solkrem eller annen 

beskyttelse også på 

slike dager. 

Solkremen skal enten 

være merket med en 

holdbarhetsdato eller 

et merke som angir 

hvor mange måneder   

Bilde hentet fra: https://kreftforeningen.no/forebygging/for-helsestasjoner-skoler-og-barnehager/solvenn/ 



 
 

solkremen er holdbar etter at den er åpnet. Er kremen for gammel, for 

eksempel når kremen har skilt seg eller endret konsistens/lukt, bør den 

ikke brukes.  

 

Vi oppfordrer også barnehagene til å bli Solvenn-barnehage. Dette er 

Kreftforeningens opplegg med tilgang til gratis informasjonsmateriell og 

aktiviteter for å lære barna gode solvaner. Direktoratet for strålevern og 

atomsikkerhet har gitt innspill til opplegget og oppgavene, og støtter 

konseptet. Se lenke: https://kreftforeningen.no/forebygging/for-

helsestasjoner-skoler-og-barnehager/solvenn/  

Kilder: 

Folkehelseinstituttet 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 

 

Vi ønsker at foreldre og foresatte skal bli kjent med informasjonsskrivet. 

Vi ber også om en tilbakemelding om at informasjonsskrivet er mottatt. 

 

Med vennlig hilsen 

Kontoret for miljø og folkehelse 

Enebakk, Frogn og Nesodden kommune 
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