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Revideret april 2022 

Fødselsdagspolitik – Skægkær børnehus 

I Skægkær Børnehus fejrer vi gerne det enkelte barns fødselsdag. 

Inden jeres barns fødselsdag SKAL I have lavet en aftale med personalet i barnets 

gruppe, gerne minimum en uge inden, at I ønsker at holde barnets fødselsdag – både 
hvis fødselsdagen skal holdes i hjemmet eller i børnehaven. Det er helt op til den 

enkelte familie, hvor I ønsker at holde fødselsdagen.  

Børnene deltager i mange fødselsdage hvert år, og derfor SKAL det være sunde ting 

som børnene evt. deler ud. Det kunne eks. være, frugt, figenstænger, pizzasnegle, 

pølsehorn, boller mv. (se hjemmeside for inspiration til mad) 

 

Fejring i børnehaven: 

I børnehaven ønsker vi, at barnet får en følelse af at være i fokus ved at inddrages i 
ex. at vælge en fælles sang eller en fælles aktivitet. Vi snakker med 

fødselsdagsbarnet, om hvordan det bliver fejret hjemme, deres gaver og traditioner. 

(Børnehaven laver ikke gaver). 

Vi fejrer barnets fødselsdag til formiddagssamling imellem 9 og 10. 

I børnehaven får børnene deres sædvanlige middagsmåltid. 

Vi tager et par billeder fra dagen, som ligges på AULA, som I eventuelt kan printe ud 

som minde fra dagen. 

Fejring i barnets eget hjem: 

Når vi fejrer barnet hjemme, holder vi relations fødselsdage (ca. 8 børn), hvilket vil 
sige, at den primære voksen og fødselsdagsbarnet snakker sammen om, hvem der 

skal med. Barnet kan selv vælge 2-3 børn og resten er pædagogernes ansvar. Alle 
børn kommer med til fødselsdage, og der kan derfor godt være et barn eller to på 

gæstelisten, som fødselsdagsbarnet ikke har de store relationer til. 

Holdes fødselsdagen hjemme, SKAL der serveres mad i tråd med vores overordnede 

kostpolitik. Måltidet skal være solidt og mættende, da det erstatter et hovedmåltid i 

børnehaven (se hjemmeside for inspiration til mad). 


