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Vær` som forældre med til at skabe et positivt og venligt børnemiljø.  

Følgende er bestyrelsens anbefaling og principper til forældre i forbindelse med fødselsdage. Dette er 

kun en politik og nogle principper, men vi opfordrer til, at den følges for at sikre, at fødselsdage bliver 

en god oplevelse for alle. Politikken er delt op i to:  

- ”Fødselsdag i solstrålen”, der omhandler fejring i institutionen.  

- ”Fødselsdag i hjemmet”, der omhandler det at invitere hjem til fødselsdag. 

Fødselsdag i solstrålen 

Når jeres barn har fødselsdag, fejres det i institutionen. Én gang om måneden holdes fødselsdag for alle 

månedens fødselsdagsbørn. Det fejres om formiddagen, hvor alle børn og voksne samles rundt om 

flagstangen for at synge ”Hatting-sangen”. Dette gælder også, selvom man måske ikke har nogen 

fødselsdagsbørn den pågældende måned. Fødselsdagen er en særlig dag, hvor barnet skal opleve at 

være i centrum for opmærksomheden. Børn og voksne dækker et fint bord sammen. 

Køkkenet har i forvejen bagt bollekagemand/kone, som fødselsdagsbørnene pynter med glasur. Bollerne 

spises sammen med lidt af den medbragte frugt, ca. kl. 9:30. (Efter flaghejsning og fødselsdagssang). 

Til frokost serveres der pølsehorn eller pizza. 

 

Med andre ord, i forældre behøver ikke at have noget med hjemmefra ud over frugt til eget barn, som 

normalt. Hvis i ønsker at hjælpe i forbindelse med fødselsdagen, kontakt da personalet på stuen. 

 

Når børnenes fødselsdag fejres, er i som forældre velkommen til selv at deltage. Henvend jer i god tid til 

personalet og lav aftale om, hvordan og hvornår månedens fødselsdagsevent finder sted. 

 

Datoerne for fællesfødselsdag kendes et år frem og vil fremgå af Solstrålens årshjul. 

 

Vuggestue og dagpleje: 

I vuggestue og dagpleje holdes barnets fødselsdag på dagen. Her serveres ligeledes boller med lidt 

særligt pålæg til formiddagsmåltidet. Frokosten vil være som normal. 

Her er i som forældre ligeledes velkommen til at deltage. 
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Fødselsdag i hjemmet 

Fødselsdage har stor betydning for børnene. Både som fødselsdagsbarn og som gæst. Det gør ondt på 

det barn, der ikke inviteres med til fødselsdag, og det gør ondt på det barn, som ingen gæster får. Det 

gør ondt at høre om en fødselsdagsfest, der er afholdt i weekenden, som man ikke har været en del af. 

Institution og hjem er vævet ind i hinanden og kan ikke skilles ad. Det er derfor også et fælles ansvar, 

at alle trives, og dette gælder i døgnets 24 timer. 

Hvis I vælger at invitere børn hjem til jeres barns fødselsdag, vil vi derfor bede jer efterleve følgende 

principper, da vi, i institutionen, arbejder ud fra, at alle børn skal føle sig som en vigtig del af 

fællesskabet og ikke ekskluderes i værdifulde situationer: Vi opfordrer derfor til, at man enten 

inviterer hele stuen, alle pigerne fra stuen eller alle drengene. 

Det vigtige er, at det er tydeligt for alle – ikke mindst for børnene – hvilken gruppe, der er inviteret, så 

der ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt en manglende invitation er et udtryk for, at nogen ikke kan lide én. 

Hvis i følger principperne for fødselsdagspolitikkens principper, er i velkomne til at lægge 

fødselsdagsinvitationer i garderoberne. 
Selvom indbydelser uddeles privat, i fx postkasser, opfordrer vi til, at man stadig inviterer hele stuen, 

alle piger eller alle drenge, da børnene stadig vil snakke om fødselsdagen i institutionen. 

Vi opfordrer til, at der inviteres til fødselsdag i weekenderne, da det også gør ondt at se alle andre blive 

hentet og tage til fødselsdag, hvis man ikke selv skal med.  

Ønsker man alligevel at holde fødselsdag på en hverdag, med fælles afgang fra Solstrålen, skal det ske 

under forudsætning af, at enten alle, alle piger eller alle drenge, på barnets stue, inviteres med. I 

Solstrålen har personalet ikke mulighed for at gå med hjem til fødselsdag, men de hjælper gerne med at 

få jer godt ud af døren. Det er forældrenes ansvar at oplyse, ved aflevering om morgenen, om barnet 

skal med til fødselsdag eller ej. Er der ikke givet besked herom i Daycare, kan personalet ikke sende 

barnet med til fødselsdag. 

På dagen skal eventuelle gaver afleveres og opbevares i en kurv på kontoret. Denne kurv bliver sendt 

med de pågældende forældre hjem til fødselsdag. 

(De fleste inviterer først hjem til fødselsdag, når barnet fylder 5, men vi ser især, at børn med ældre 

søskende, ønsker at afholde fødselsdag tidligere.) 

 

Andre gode råd til jer som forældre: 

Giv invitationer til børnefødselsdage høj prioritet. Det udtrykker respekt for fødselaren. Andres 

ligegyldighed gør ondt. At dit barn ikke ønsker at deltage, er ikke en god grund til at melde afbud.  

Fortæl dit barn, at alle fødselsdage er forskellige, og at det kun gør det mere spændende at komme 
med. Dette kan være med til at undgå eksklusion af enkelte børn. Husk, at selv en lille kritik, kan ramme 

et barn hårdt på sin families muligheder og valg. 

Du må, som forælder selvfølgelig selv vurdere, om dit barn kan overskue at deltage. Er du i tvivl, så tal 

med indbyders forældre, eller få vejledning af personalet på stuen. 

Dette er ligeledes en af årsagerne til, at vi anbefaler fødselsdag i weekenden, da man så har mulighed 

for selv at aflevere hos fødselaren.  

Er dit barn inviteret til fødselsdag på en hverdag, og du vælger, at dit barn ikke skal deltage, så nævn 

det evt. for personalet. 

 

Udarbejdet af 

Bestyrelsen, dagtilbud-Hatting. 


