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Fødselsdage i Flintehøj

Forældrerådet i Flintehøj har 
udarbejdet denne orientering og 
vejledning for, hvordan børne-
fødselsdage afholdes i institutionen 
og evt. i barnets hjem.

Formålet med fødselsdags-
politikken er, at hjælpe til, at 
børnenes fødselsdage fejres på en 
måde så både hensyn til børn, 
forældre, og personale tilgodeses. 
Derudover ønsker forældrerådet 
også, at anvise retningslinier for et 
fornuftigt sukkerindtag i forbindelse 
med afholdelse af fødselsdage.

Baggrunden for fødselsdags-
politikken er, at forældrerådet 
ønsker nogle klare rammer og 
fælles grundlag for afholdelsen af 
fødselsdage, både i barnets hjem og 
i institutionen. Rammerne findes 
bl.a. for, at sikre at børnene ikke 
oplever væsentlig forskel baseret på 
forskelle i forældrenes ressourcer. 

Børnehaven

I børnehaven skelnes der mellem 
børn der fylder år, mens de er i hhv. 
3-, 4- og 5-gruppen.

Fødselsdag i 3-gruppen og 5-
gruppen kan fejres i institutionen 
om eftermiddagen som beskrevet 
for vuggestuen på forrige side. 
Forældre er velkomne til at deltage 
efter aftale. 

Fødselsdag i 4-gruppen må fejres i
institutionen, som beskrevet 
ovenfor, eller ved at invitere 
gruppen hjem. I hjemmet bør der 
serveres en sund frokost. Hvis man 
ønsker, at servere fødselsdagsboller 
eller en fødselsdagskage skal det 
ske efter frokosten. Slik må ikke 
serveres eller anvendes som pynt.

Børnene må ikke få legetøj, 
balloner og lign. med hjem til 
institutionen. Der opfordres til, at  
forældrene holder besøget på et 
hyggeligt, afslappet niveau.

Vuggestuen

Fødselsdage for vuggestuebørn i 
Flintehøjen foregår i institutionens 
regi. Dette er besluttet sammen 
med personalet, da en 
børnefødselsdag i barnets hjem 
kræver uforholdsmæssigt store 
personalemæssige ressourcer.

Fødselsdagen kan eksempelvis 
fejres ved et arrangement på stuen.
Her må forældrene medbringe f.eks. 
fødselsdagsboller og sundt "slik" 
som tørrede frugter og frugtspyd, 
gerne pyntet med lys og flag som 
spises i stedet for frugt om 
morgenen.

Forældre er velkomne til at deltage 
efter aftale med personalet.


