Smtte børnefødselsdage i Feldborg Frie Børneunivers
Sammenhæng:
Feldborg Frie Børneunivers vil gerne bakke op om den danske kultur, hvor vi fejrer fødselsdag med
gaver, sang og god mad.
Mål:
- At børnegruppen oplever kulturen omkring at fejre fødselsdag
- At fødselaren får følelsen af at være værdifuld
- At forældre og kontaktpædagog i samarbejde skaber rammerne for en god fødselsdag for
barnet
Tiltag:
- Børnenes 1,2, 3 og 4 og 6 års fødselsdag kan afholdes i Børneuniverset sammen med deres
kontaktpædagog
- Børnenes 5 års fødselsdag kan enten afholdes i Børneuniverset eller i hjemmet med
deltagelse af kontaktpædagogen
- Børnehaven sørger for en lille fælles gave til fødselaren til og med børnenes 5 års
fødselsdag. Til 6 års fødselsdag sørger vi for en gave, hvis fødselsdagen holdes i
børnehaven, men I skal selv sørge for gaver, hvis børnene bliver inviteret hjem til
fødselsdag.
- Ønsker man at holde fødselsdag hjemme, udover barnets 5års fødselsdag, foregår det uden
deltagelse af personale
- Børneuniverset sørger for, at der er en fælles gave til fødselaren
- Af hensyn til børnene anbefaler vi, at fødselsdagene i Børneuniverset varer højst en time
og fødselsdage i hjemmet max 3 timer
- Fødselsdage i Børneuniverset afholdes som udgangspunkt sammen med barnets
spisegruppe
- Fødselsdage i hjemmet afholdes sammen med barnets årgang
- For at mindske sukkerindtaget opfordrer vi til, at der kun serveres én kage eller kagemand
– der må gerne være slik på kagen, men vi fraråder slikposer.
- Vi anbefaler, at børnene kun skal spise en gang i løbet af fødselsdagen
- Tid og sted for fødselsdagen aftales nærmere med kontaktpædagogen mindst en måned før
afholdelse, så fødselsdagen kan komme på månedsplanen
Øvrige forhold i forbindelse med fødselsdagen aftales med kontaktpædagogen, som også gerne er
behjælpelig med gode idéer til dagens forløb.
Tegn:
- At vi ser glade og stolte fødselarer
- At børnene synger med, giver gave og smager på den mad, der bliver serveret
- At vi ser smilende og glade børn, som lader fødselaren, personale og forældre bestemme,
hvordan fødselsdagen skal forløbe.
- At forældrene bakker op om vores ønske om at holde sukkerindtaget nede.
- At forældrene henvender sig rettidigt til kontaktpædagogen, for at aftale tidspunkt for
fødselsdagen.

