
Fødselsdags politik                  

Børnenes fødselsdag, er en helt særlig dag. Den vil vi gerne være med til at skabe en god og hyggelig 

ramme for. 

På stuen dækker vi bord med dug, flag og fødselsdagstog. Vi synger fødselsdagssange, råber hurra og 

spiser fødselsdagsmaden sammen. Barnet får en gave, samlet fra gruppen, som er lavet i tiden op til 

fødselsdagen. Vi tager billeder af festen, som vi efterfølgende hænger op på stuen / gangen. 

Forældre er altid meget velkomne til at deltage i deres barns fødselsdagsfest. 

Husk at aftale fødselsdag med stuens personale i god tid. 

 

Traktement: 

Vi vil gerne, at I medbringer fødselsdagsmenuen, som kan stå i stedet for et formiddagsmåltid. 

Menuen kunne f.eks. være; Boller med smør, frugt- eller grønsagsspyd, pizza, snegle, pølsehorn. Evt. 

også en lille snack som barnet rigtigt godt kan lide. Dette kunne f.eks. være; rosiner, popcorn eller 

saltstænger. 

Der serveres mælk i vuggestuen og vand i børnehaven, med mindre I medbringer andet drikkeligt. Det 

medbragte skal være i den sunde afdeling, da vi ikke ønsker at der serveres sodavand, is, kage og slik 

til børnene. (Se vores kostpolitik på hjemmesiden) 

Vi ønsker at skabe en speciel dag for fødselsdagsbarnet, hvor barnet mærker det, at være i centrum og 

hvor stemningen og det sociale samvær er det vigtigste. 

 

Specielt for børnehavebørnene: 

Det er en stor dag for fødselsdagsbarnet, en dag der bliver set hen til og barnet nyder at være den, 

der deler ud til de andre børn. ”At dele ud ” er vigtigt for barnet, et privilegium som har med 

situationen at gøre. Det har ikke noget med mængden og indholdet af det der deles ud. 

 

Private fødselsdage: 

Hvis I vælger at afholde børnefødselsdagen hjemme, skal I være velkomne dertil. 

Vi henstiller til at I vælger enten at invitere:  

 Hele gruppen på stuen 

 Alle drengene eller alle pigerne på stuen 

 Den aldersgruppe dit barn tilhører – drenge og/eller piger 

 

Fødselsdags invitationer må gerne deles ud i børnehaven, hvis I vælger en af de ovenstående grupper. 

Vi vil gerne undgå at der er børn der aldrig kommer med til private fødselsdage. Det er bestemt ikke 

rart at blive valgt fra. Kimen til mobning kan sås allerede hos 3 årige børn. Sætningen ”så, må du ikke 

komme med til min fødselsdag” skulle nødigt blive en trussel der er alvor bag og som kan skabe splid 

mellem børnene.  

Det er vores ansvar som voksne, at være med til at skabe gode sociale rammer for alle børn – også 

når der er fødselsdag.  

Hilsner fra Personalet i Kærsgård. 

 

 
 

Information / gode ideer kan også findes på: 

www.altomkost.dk 

www.frugtfest.dk 

www.borneboxen.dk 

www.pinterest.dk 
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