Fødselsdagspolitik: Børnefødselsdag i Ørnevang
Børnehus
Når jeres børn har fødselsdag skal de selvfølgelig fejres. Vi markerer dagen ved at stille flag ud så
alle kan se det og ønske tillykke. Vi kommer også gerne hjem til jer med børnene fra jeres barns
stue.
Børnene vil meget gerne dele noget spiseligt ud. Da der er stor forskel på, hvad børnene er her
vores anbefaling og en lille rettesnor:
Vuggestuen:
Når jeres barn fylder år, holder vi fødselsdag på stuen. Vi sætter flag op og "fester" lidt.
Hvis I har mulighed og lyst, kommer vi gerne hjem til jer og holder fødselsdag. Formiddag passer
bedst til besøg hjemme. Ellers holder vi fødselsdag formiddag eller eftermiddag. I er altid velkomne
til at komme og være med: Aftal med stuen hvornår på dagen det er bedst. Vi følger kommunens
sundhedspolitik og derfor uddeles der ikke slik, is og kage i vuggestuen. Vi anbefaler derfor at der
medbringes frugt, boller eller andet sundt.

Børnehaven:
Hvis vi fejrer fødselsdag i børnehaven, samles alle stuens børn. Vi tænder lys i fødselsdagstoget,
synger fødselsdagssang og råber højt HURRA. Jeres barn får en lille gave, som de andre børn har
været med til at lave. Børnene deler ud og derefter vælger jeres barn en leg vi kan lege. Vi oplever,
at det er rigeligt for børnene, især for de børn der øver sig på at være i centrum. I er altid velkomne
til at og være med. Aftal med stuen hvornår på dagen det er bedst.
Hvis I gerne vil give alle børnene en oplevelse i form af et underholdende indslag, så tal med os. Vi
finder sammen en dag f.eks. en fredagssamling.
Inviterer I os hjem, vil vi gerne vide det en uges tid i forvejen. Vi kan være til fødselsdag et par timer.
Børnene nyder at komme på besøg hos hinanden og fødselsdagsbarnet er spændt på at tage imod
og vise sit hus og legetøj frem for gæsterne. Børnene er glade for at gå på opdagelse hos hinanden,
så der er ikke behov for planlagte aktiviteter og skattejagt.
Hvis I har andre ønsker til fødselsdagen, så er altid mulighed at fejre fødselsdagen i weekenden
hjemme hos jer selv.
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Da der er mange børnefødselsdage hvert år, har vi fokus på at begrænse sukker i det børnene deler
ud. Vi vil ikke have børnene får slik – heller ikke det der er på en kagemand eller kagekone. Køber i
kage hos bageren, så sig at det skal være uden slik. Vi ønsker heller ikke poser til hvert barn til at
tage med hjem fra fødselsdagen.
Børnene kan dele én ting ud, fx boller, kage eller is uden slik (vingummi/tyggegummi). I må meget
gerne supplere med frugt eller andre sunde sager – der findes et hav af ideer på nettet.
Vi glæder os allerede 
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