Hvordan holder vi fødselsdag i børnehaven og hjemme hos jer forældre?
Et par dage før Jeres barn har fødselsdag, tegner vi fødselaren i fuld størrelse.
I som forældre kan vælge, om Jeres barn fødselsdag skal fejres i børnehaven eller derhjemme, dog holdes 3
års fødselsdage i børnehaven. Det er meget værdifuldt for det enkelte barn at holde fødselsdag hjemme og
derfor opfordre vi til at alle børn i børnehaven får lov til at prøve det.
Fødselsdag i børnehaven: På fødselsdagen hænger vi barnets tegning op på yderdøren, så alle kan se
hvem, der har fødselsdag og mulighed for at ønske tillykke. Sammen med fødselsdagsbarnet hejser vi det
store flag på legepladsen. Traktementet den dag bestemmer i sammen med Jeres barn. Traktementet kan
være en kage, en lille pose med nødder / rosiner, et frugtfad eller en bollekagemand (se evt.
inspirationshæftet). På stuen vil der bliver sunget fødselsdagssang, råbt hurra og barnet får et lille flag med
en fødselsdagshilsen på. Efter madpakke deler fødselsdagsbarnet lækkerierne rundt til alle børn og voksne i
børnehaven.
Fødselsdag i hjemmet sammen med børnehaven: Når fødselsdagen skal holdes hjemme aftales det med
Jer forældre, hvornår fødselsdagen skal holdes og hvor mange børn der skal med. Det er vigtigt, at alle børn
har en reel mulighed for at holde fødselsdag derhjemme. Nogle børn kan rumme mange gæster, andre
ikke. Nogle familier har meget plads, andre ikke. Personalet laver sammen med børnene en
fødselsdagsindbydelse ud fra det enkelte barns behov, men også ud fra tanken om at alle børn skal have
mulighed for at komme til fødselsdag. Når vi går til fødselsdag hjemme hos jer har vi fødselsdagstegningen
med samt et lille fødselsdagsflag med hilsen. Børnene skal ikke have gave med. Fødselsdagen holdes som
oftest fra kl ca 10 til 13. Det kan variere lidt afhængig af bus og i enkelte tilfælde har det også været om
eftermiddagen. Snak med personalet om hvad der er muligt. Med hensyn til traktementet er det også en
god ide at snakke med personalet. F.eks. lidt frugt og saftevand lidt efter vi ankommer, spaghetti og
kødsovs og vand og en pandekage med syltetøj til dessert. Et andet eksempel er en fødselsdagsbolle og et
glas kakao da vi ankommer, lidt senere pizza med agurke- og gulerodsstave og vand. Vi opfordrer til at det
bliver så sundt som muligt. Vi vil gerne undgå slikposer, men det er ok med lidt som vi spiser ude hos Jer. Vi
bliver tit spurgt om i skal arrangere noget f.eks. skattejagt. Det er slet ikke nødvendigt, for vores børn er det
vigtigste at få lov til at lege med alle de spændende legesager.
Hvis I holder hjemmefødselsdag må børnene ikke have noget med i børnehaven, heller ikke selv om de er i
børnehaven på selv fødselsdagen. Vi synger selvfølgelig og hejser flag.
Fødselsdag hjemme uden børnehaven: Når Jeres barn bliver 6 år, mens det går i børnehaven er der nogle
forældre, der synes det er fint at holde fødselsdag uden børnehaven. Og det kan være en god ide. I kender
alle børnene og har kontakt til forældrene. Det kan ske på lørdage, men det kan også være at I som
forældre henter børnene i børnehaven om eftermiddagen. Her vil der være nogle ting I skal være
opmærksomme på. Snak med personalet. Det er vigtig at der ikke står et barn alene tilbage, dvs at det er
alle drengene der skal i skole eller alle pigerne (få lige en liste af personalet). I må gerne hente børnene i
børnehaven, men børnene skal hentes efter fødselsdagen hjemme hos Jer forældre. Dvs børnehaven har
ansvaret for børnene indtil de hentes til fødselsdagen og ikke under fødselsdagen eller efter. Børnehaven
har ikke ansvar for traktement og I som forældre selv har tjek på børn med allergi etc. Når det er fødselsdag
hjemme uden børnehaven har børnene som regel fødselsdagsgaver med, men det kan være en god ide at
aftale det indbyrdes i forældregruppen.

