Det er dejligt at blive fejret, når man har fødselsdag, og vi opfordrer jer til at planlægge
fødselsdagen i god tid med personalet. Når dit barn er nystartet i børnehaven, foreslår vi, at
fødselsdagen holdes i Skovbuen. Til alle fødselsdage laver børnehaven en fælles gave fra alle
børn.
Når vi holder barnets fødselsdag i Skovbuen:
Vi holder fødselsdag i forbindelse med frokost ved 11 tiden og forældre er velkomne til at
deltage og hjælpe med de praktiske gøremål før, under og efter festen.
Forældrene medbringer det, de ønsker vi skal spise. Det kan gøres på forskellige måder, nogle
medbringer kage/is/frugt andre pølsehorn og pizzasnegle eller sammenkogte retter.
Hvis barnet har fødselsdag den dag, hvor det går i storbørnsklub Skovtroldene, bliver
fødselsdagen tilpasset dagens øvrige program. Der kan medbringes en kage eller andet godt
på turen, eller barnet kan fejres en anden dag.
Når vi inviteres hjem til jer:
Det er også muligt at I inviterer til fødselsdag hjemme hos jer. Vær opmærksom på, at det
måske ikke kan lade sig gøre på dagen, da der kan være planlagte pædagogiske aktiviteter. I
er velkommen til at lave en invitation, der kan hænges op.
Vi har dog 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 m. stuen) og vi skal være tilbage ca. kl. 12.30.
Alle børn på barnets stue inviteres med 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.
Forældrene bestemmer, hvad der skal serveres på dagen, men vi opfordrer til, at det er sundt
mad. Vi kan tage madpakker med, hvis I foretrækker blot at servere kage/is m.m.
Det I har valgt, vi skal have at spise, skal vi kunne nå at spise, inden festen slutter.
Privat fødselsdag:
Hvis I vælger at holde en privat fødselsdag, opfordrer vi jer til at invitere alle børnene på
barnets stue (eller alle piger/drenge på samme alder som fødselsdagsbarnet), så nogle børn
ikke oplever at blive ekskluderet/glemt. Spørg gerne på stuen hvilke børn, der passer ind
aldersmæssigt.

Hip, Hip hurra fra Personalet i børnehaven

