Vi vil gerne være med til at fejre børnenes fødselsdage. Det er en særlig dag, og det
vil vi gerne skabe en ramme for. Vi ønsker at skabe en speciel dag for
fødselsdagsbarnet, hvor barnet mærker det at være i centrum, og hvor det er
samværet og stemningen, der er det vigtigste frem for, hvad der står i menuen.
3 års fødselsdag
Vi holder de 3 års fødselsdage i børnehaven. Vi fejrer barnet med fødselsdagssang. I må gerne
markere dagen ved, at barnet deler ud på stuen. I er velkomne til at deltage, hvis I har tid/lyst
– det er ikke et krav. Uddeling foregår enten efter, at madpakkerne er spist eller til frugt.
Husk at aftale det med personalet i god tid.
Fødselsdag i Børnehaven
I er velkomne til at holde barnets øvrige fødselsdage hos os i børnehaven. Det kan foregå på
samme måde som 3 års fødselsdagen. Hvis I gerne vil lave frokost til os, så har vi brug for
hjælp fra Jer. Det er Jeres opgave at dække borde og anrette maden. Vi holder samling med
børnene og er klar til at spise kl. 11.
Efter maden har vi brug for, at I hjælper med oprydning på stuen og i køkkenet.
Vi kan også holde fødselsdagen kl. 14 til eftermiddagsmaden – der har vi også brug for hjælp
til borddækning, anretning og oprydning bagefter.
Fødselsdag i hjemmet
Vi kommer gerne hjem til 4 år, 5 år og 6 års fødselsdage. Vi kan være hos jer ca. kl. 10 og skal
gå ca. 12-12.30 – afhængigt af, hvor langt vi har hjem.
Det er en god ide at vi aftaler, hvornår vi spiser, så vi har tid til både leg og mad.
Husk at aftale dato og sted i god tid med personalet.
6 års fødselsdag og afslutning
Vi holder en fest i forbindelse med, at barnet fylder 6 år og skal begynde i skole – vi aftaler i
fællesskab, hvornår og hvor. Det kan være i forbindelse med fødselsdagen eller når sidste dag
nærmer sig. Det kan foregå både i børnehaven, som de øvrige fødselsdage, eller hjemme hos
Jer. Spørg personalet og aftal dato og sted i god tid.

