
Fødselsdag i børnehaven 

Det er dejligt at blive fejret, når man har fødselsdag, og vi opfordrer jer til at planlægge 

fødselsdagen i god tid med personalet på stuen. Når dit barn er nyopstartet i børnehaven, 

foreslår vi, at fødselsdagen holdes i Skovbuen. Til fødselsdage laver børnene en fælles gave fra 

alle.  

Når vi holder barnets fødselsdag i Skovbuen:  

Vi holder fødselsdag for barnet kl. 9.30 eller kl. 11 i forbindelse med frokost. Forældre 

medbringer kage, is, frugt el. andet. Vi synger fødselsdagssang og giver vores gave. Vi drikker 

vand til fødselsdagen.  

Når vi inviteres hjem til jer:  

Vær opmærksom på at det måske ikke kan lade sig gøre på selve dagen, da der kan være 

planlagte pædagogiske aktiviteter, stuemøder el. andet. I er velkommen til at lave en 

invitation, der kan hænges op. 

Vi har brug for at I hjælper med at gå frem og tilbage. Når vi inviteres til fødselsdag, vil vi 

gerne hentes i Skovbuen kl. ca. 9 (aftales endeligt med stuen) og vi skal være tilbage ca. 

12.30 

Alle på barnets stue inviteres hjem. Tiden er kort og børnene vil gerne have tid til at lege, når 

de er på besøg hos hinanden. Derfor anbefaler vi, at vi kun spiser én gang, da det giver 

opbrud og forstyrrelser, når vi skal til ”bordet” flere gange.  

Vi vil gerne have et sundt og mættende måltid mad, så børnene bliver mætte. Det er ok med 

kage og søde sager, men ikke i for store mængder. Vi ønsker ikke at få slikposer, balloner 

el.lign. med hjem.  

Obs. Storbørnsgruppen Uglerne går ikke til hjemmefødselsdage, men fejres i børnehaven.  

 

Privat fødselsdag:  

Hvis I vælger at holde en privat fødselsdag, opfordrer vi jer til at invitere alle børnene på 

barnets stue (eller alternativt alle piger eller drenge på stuen), så nogle børn ikke oplever at 

blive ekskluderet.  

   

 


