”Mit barn har fødselsdag, og det skal fejres i børnehaven! ”
Det bliver til rundt regnet 20 fødselsdagsfester på stuen i løbet af et år – og det kan
blive til rigtig meget kage og saftevand i små barnemaver.
Heldigvis er det ikke menuen der giver en god fest, men det at være i centrum, at
have lys på bordet, at høre de andre børn synge fødselsdagssang og råbe hurra – og så
er det dejligt, at så mange forældre servere lækker mad eller lidt lækkeri til dessert
efter madpakken.
Vi elsker at holde fest, og det er dejligt at feste, uanset om der bliver serveret
gulerødder og agurkestave, frisk frugt eller et lille stykke kage, og hvis nogen
mangler lidt inspiration, kan I kikke i børnehavens idé bog til festlige fødselsdage.
Barnets fødselsdag er en stor dag, som børnehaven gerne vil være med til at fejre,
enten i børnehaven eller hjemme hos jer. Tag en snak med personalet på stuen,
hvordan I ønsker det skal foregå.
Børnehaven lader det være helt op til forældrene, om barnets fødselsdag holdes i
børnehaven eller i hjemmet (såfremt vi kan gå el. tage off. transportmidler).
Tidspunktet og dagen skal altid aftales med personalet på stuen.
Holdes fødselsdagen hjemme: Børnene elsker at lege med fødselarens legetøj og
plejer godt at kunne få tiden til at gå. Vi kan fint sidde på gulvet og spise.
Holdes fødselsdagen i Børnehaven: Er forældrene meget velkommen til at deltage i
fødselsdagen, eller sende et måltid, eller andet med barnet, det kunne være en is,
frugt, boller, kage eller lign.
Ideer til afholdelse af fødselsdag: Hvis børnene skal trakteres, foretrækker vi 1
måltid, - så børnene ikke skal afbryde deres leg og samles mere end 1 gang.
Inden måltidet samler vi børnene og synger fødselsdagssang, råber hurra og giver en
gave til fødselaren.
Forslag: Spyd med kød og grøntsager. – Lasagne. - Små pizzaer el. pizzabunde, hvor
børnene selv vælger fyld. – Rugbrødsmadder. – Pitabrød. – Burgere. - Spaghetti med
kødsovs. – Frugtspyd.
Ingen slikposer med hjem: Vær opmærksom på at vi ikke ønsker at få udleveret en
slikpose, når vi går hjem. (Se vores slikpolitik) Dette giver ofte anledning til
konflikter og er uhensigtsmæssigt, når vi færdes i trafikken. Man kan evt. sende en
skål slik rundt efter måltidet.
Vi opfordre til, at der gives et sundt måltid, når fødselsdagsmaden skal erstatte
madpakken.
Hvordan forholder børnehaven sig til invitationer til børnefødselsdage i
hjemmet? Børnehaven vil gerne være behjælpelig med at udlevere en adresseliste
således, at familien kan invitere, som de har lyst og mulighed for. Vi ønsker ikke at
uddelingen af fødselsdagsinvitation sker i børnehaven.

