
 

 

 

Retningslinjer for børnefødselsdage 
Det er forskelligt, hvordan der afholdes fødselsdage i de fire huse i Dagtilbud Torsted. Hvert hus 

bestemmer, hvordan der afholdes fødselsdage for huset og de forskellige grupper. Det er VIGTIGT, at 

uanset om huset har valgt at en gruppe tager hjem til fødselsdag eller ej, så er det ens for hele gruppen. 

 

Derudover er det vigtigt for forældrebestyrelsen at fastlægge nogle overordnede retningslinjer for alle. 

I Dagtilbud Torsted, er der forældrebetalt frokost, som en del af institutionens kerneydelse. Derfor vil 

forældrebestyrelsen tilstræbe, at børnene tilbydes en sund og varieret kost med friske råvarer, årstidernes 

frugt og grøntsager, uanset om fødselsdagsmåltidet indtages i institutionen eller andet sted. 

Måltider serveret til børnefødselsdage bør kvalitetsmæssigt have samme ernæringsværdi som måltider 

serveret i institutionen. 

 

Hvem skal med? 
Der er lokale retningslinjer for, hvordan gruppen skal opdeles, så spørg personalet på stuen. Endvidere 

forventes det, at hensyn til pædagogiske aktiviteter, at det koordineres med personalet, hvornår der 

inviteres til fødselsdag. 

 

Hvordan afholdes fødselsdagen? 
Fødselsdagen kan holdes i institutionen eller hjemme hos fødselaren. Ved afholdelse i intuitionen aftales 

med personalet, hvornår på dagen, det er bedst og hvilken forplejning forældrene sørger for. 

Forældrene er ansvarlige for børnenes kost til børnefødselsdagen. Der bør således tages hensyn til kulturel 

mangfoldighed samt børn med særlige behov. Herudover forventes det, at kosten er sund, nærende og 

tillokkende, og gør det ud for et fuldt måltid. 

Endvidere opfordrer vi til, at børnene ikke får noget med fra fødselsdagen, af hensyn til de andre børn 

hjemme i institutionen. 

Det er ikke nødvendigt, at der skal være aktiviteter til fødselsdage. Børnene synes, det er ligeså sjovt kun at 

lege med det legetøj som fødselaren har. For mange aktiviteter kan også blive for meget –især for de 

yngste. 

Afholdelse af fødselsdage på Mc Donalds, Legeland ol. vil institutionen ikke deltage i. 

 

Fødselsdage der afholdes uden institutionens deltagelse 
Der kan deles fødselsdagsinvitationer ud i børnehaven til privat fødselsdag, hvis der er ALLE børnene (enten 

alle eller alle piger/alle drenge) inviteres med. Hvis der vælges kun at invitere enkelte børn, må 

invitationerne IKKE omdeles i børnehaven. 


