
Renlighed i Karmsten 

 

1. Stadie – den spæde start 

Introduktion: 

Det er en god ide at introducere dit barn for potten/toilettet så tidligt som muligt, gerne omkring 1 

års alderen. Jo tidligere i vælger at starte jo tidligere får i afmystificeret det at gå på toilettet.  

 

Rutine: 

Gør det til en fast rutine at gå på toilettet. Start fx om morgenen når jeres barn vågner så det første i 

gør lige er at gå en tur på toilettet. Og jo længere hen i forløbet i kommer, tilføjer I flere faste 

tidspunkter hvor i går på toilettet fx: når i vågner, før i går ud af døren, ved frokost, når i kommer 

hjem, før aftensmad og ved sengetid. 

Gør det at gå på toilettet til en naturlig del af hverdagen. 

 

Skal børn på toilette hvis de ikke vil: 

At gå på toilettet er noget man skal lære og for nogle er det ligetil mens det for andre kan være lidt 

sværere. At gå på toilettet sidestiller vi i Karmsten med at få børstet tænder, få varmt tøj på hvis det 

er koldt, og vi skal ud. Det er alt sammen noget vi skal og derfor mener vi ikke at det er muligt for 

børnene at vælge det fra. Vi hjælper og støtter dem i det og fortæller dem at det er noget de skal. 

 

2. Stadie – processen 

Tegn:  

tegn på at man er i gang med at blive klar til at smide bleen kunne fx være:  

 Dit barn trækker sig og fx stiller sig i et hjørne for at lave i bleen. 

 Dit barn fortæller dig når det har lavet 

 Dit barn fortæller dig når de skal lave 

 Dit barns ble er tør i længere tid 

 

Samarbejde: 



I Karmsten vil vi rigtig gerne samarbejde med jer forældre om at gøre jeres barn renlig. Vi ønsker et 

tæt samarbejde og i er altid velkomne til at komme og spørge hvis i har brug for råd eller 

vejledning. 

 

Påklædning: 

Vi ser gerne at børn omkring 2 år får skiftet deres bodystocking ud med todelt undertøj, da det er 

nemmere for dem selv at deltage i at kunne tage deres tøj af når de skal på toilettet.  

Når jeres barn mærker at det skal tisse har de omkring 3 sek. til at nå på toilettet før det er for sent, 

derfor er det rigtig svært med trykknapper i bodystockingen, stramme bukser, lange kjoler som 

falder ned i toilettet, bælter osv. Det er derfor en god ide, i den periode at jeres barn har løst tøj på 

som er nemt at tage hurtigt af. 

I den periode hvor jeres barn ikke er helt renlig endnu, men gerne går på toilettet og nogle gange 

selv siger til er det en go ide at jeres barn har bukseble på som hurtigt kan tages af, af barnet selv. 

 

 

3. Stadie – renlig i karmsten 

Uden ble i karmsten: 

Når i derhjemme har besluttet jer for at gøre jeres barn renlig opfordrer vi jer til at gøre det hen over 

en ferie. Sørg for at i ikke skal en masse, men at det er jeres barn og dets renlighed i har i fokus. Er 

det gået godt i ferien og i har besluttet at jeres barn skal fortsætte i Karmsten støtter vi op og er klar 

til at hjælpe.   
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