Børnehuset Himmelblås retningslinjer for afholdelse af børnefødselsdage
Fødselsdag er en stor dag for barnet!
Børnehuset Himmelblå fejrer alle børn på deres stuer med flag, sang og en gave.

Fødselsdag i Børnehuset Himmelblå:
Når der fejres fødselsdag i Børnehuset Himmelblå sker det primært om formiddagen kl. 8.30-9.00.
Her medbringer barnet typisk en lille ting, fx frugt, en flødebolle eller boller, som deles ud til de
andre børn på stuen. Alternativt har vi enkelte gange forældre, der gerne vil fejre fødselsdagen med
frokost til stuen. Dette er også en mulighed.
Det væsentlige, for barnet er glæden ved at kunne dele ud og på den måde markere sin fødselsdag.
Forældre er selvfølgelig velkomne til at deltage i fødselsdagen i børnehaven, hvis de har mulighed
for det.
Tal med personalet på barnets stue om, hvornår og hvordan I gerne vil fejre jeres barns fødselsdag.

Privat afholdelse af fødselsdag:
Nogle forældre vælger at invitere til privat fødselsdag i hjemmet. Vælger man at holde fødselsdag
uden for børnehaven, er det vigtigt at invitere alle fra fødselsdagsbarnets gruppe, så ingen bliver
fravalgt og føler sig udenfor. Det er ikke acceptabelt at plukke i børnegrupperne, og det betyder, at
man ved fødselsdag inviterer enten:
•
•
•
•
•
•

Alle fra barnets stue.
Alle piger eller alle drenge fra barnets stue.
Alle fra barnets årgang.
Alle piger eller alle drenge fra barnets årgang.
Alle fra barnets årgang på stuen.
Alle piger eller drenge fra barnets årgang på stuen.

Tal med børnehavens personale om, hvem der hører til i barnets gruppe, inden der inviteres til
fødselsdag. På den måde undgår man, at nogle enkelte børn fra gruppen står tilbage og bliver kede
af det. Det er meget sårende for børnene, hvis de føler sig holdt udenfor.
Det er vigtigt, at man som forældre til børn i Børnehuset Himmelblå er indforstået med ovenstående
og bakker op om retningslinjerne – de er skabt til fordel for alle børn og deres trivsel.
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