Fødselsdag i Børnehusene:

Når børnene har fødselsdag i børnehaven, er det en helt specielt dejlig begivenhed, som både barn og
forældre ser frem til med glæde.
De fleste familier vælger, at barnet også skal fejres i børnehave-sammenhæng – og så er det lige
spørgsmålet kommer: ”Hvordan gør man egentlig det?”
Hver familie har sine traditioner, og det er naturligt, at disse traditioner føres videre, for kun sådan bliver
det en ”rigtig” fødselsdag.
Vi har dog i Hedemarkens Børnehave valgt, at vi har følgende model:
Børn der fylder 3 år:
Fødselsdagen holdes altid i Børnehaven.
Børn der fylder 4 år og 5 år:
Fødselsdagen kan holdes i Børnehaven eller i hjemmet. Dette er op til Jer forældre. Ved en fødselsdag i
hjemmet er det vigtigt at I spørger personalet til hvor mange børn der deltager. Dette afhænger meget af
børnetallet i teamet og antallet vil derfor kunne svinge. Som eksempel kan det være hele Teamet, barnets
spisegruppe eller det halve af barnets team, der skal med til fødselsdag.
Fejres barnet i børnehaven
Vi har, alle dage, mulighed for at fejre fødselsdag, kl. 9.00.
Barnet kan komme med noget hjemmefra - frugt, kage eller hvad I nu synes virker bedst.
Vi sætter flag på bordet, synger fødselsdagssang og sender raketter til vejrs. Barnet får fødselsdagsgave.
I vil opleve, at personalet spørger til hvad I medbringer til Jeres barns fødselsdag. Dette gør de, fordi vi
gerne vil orientere køkkenet.
Vi vil sørge for, at tage billeder af fødselsdagen.
Fejres barnet i hjemmet
Hvis I gerne vil invitere barnets gruppe hjem, vil vi også meget gerne det. Vi kan desværre ikke komme hjem
til fødselsdag om fredag. Der kan være andre dage, hvor vi er optaget, men det lykkes altid, at finde en
dato. Kom gerne tidligst muligt og aftal det, så vi måske kan nå at få det med i vores planlægning.
Vi vil gerne komme ca. kl. 9.30 – ca. kl. 12.00.
Da det er en begrænset tid, vi kan besøge jer, virker det bedst, hvis børnene kun skal til bordet en enkelt
gang – der skal også gerne være tid til leg og bevægelse på værelset, i haven, eller hvad der nu er planlagt.
Vi vil i forbindelse med servering af mad gerne opfordre til, ikke at servere alt for mange retter. Dog skal I
huske på, at børnene denne dag ikke får frokost i børnehaven. Vi vil derfor gerne have, at maden er
mættende. Derudover vil vi gerne opfordre til, at sukkerindtaget bliver begrænset, således at vi overholder
Skivekommunes politik for området. Vi anbefaler således, at der kun serveres en sød ting.
Når børnene skal hjem fra fødselsdagen er festen slut og hænderne skal være frie. Derfor vil vi gerne, at de
ikke får en slikpose eller lignende i hånden.
Vi tager ikke billeder når festen holdes i hjemmet dette er op til jer, som forældre at tage. Husk at holde jer
til Skivekommunes politik for offentliggørelse af billeder.
Er der spørgsmål, er I velkommende til at spørge personalet.

