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Kære forældre 

Vi vil gerne være med til at fejre dit barns fødselsdag. Forældrene aftaler i god 

tid med gruppens voksne hvornår og hvordan fødselsdagen afholdes. Vi kan 

ikke garantere, at vi kan fejre dit barn på selve dets fødselsdag. 

Der er forskellige måder at fejre fødselsdagen: 

• Fødselsdagen holdes hjemme hos jer med personale fra barnets gruppe. Vær 

opmærksom på, at der er forskel fra hus til hus i forhold til, hvad der 

tilbydes. 

• Fødselsdagen holdes i børnehuset. Aftal med personalet, hvordan I griber det 

bedst an i forhold til eventuel medbragt mad eller andet til uddeling. 

I er som forældre meget velkomne til at lave en invitation, vi kan hænge op i 

børnehuset. Invitationen gælder barnets gruppe eller hele årgangen. Børnene 

laver en lille gave i børnehuset til fødselsdagsbarnet fra hele gruppen. De 

inviterede fødselsdagsgæster skal altså ikke medbringe gaver hjemmefra. 

Invitationer til private fødselsdage, fx i weekenden, bedes venligst uddelt helt 

uden om børnehusets regi. 

Den mad, I forældre serverer, skal kunne gælde som erstatning for den 

normale mad. Altså noget sundt, nærende og mættende. Hvis der ikke 

serveres frokost til fødselsdagen, så giv os besked, så vi ved, vi skal have 

frokost, når vi kommer tilbage til børnehaven. 

For børnene er det en stor oplevelse at se fødselsdagsbarnets hjem, 

hans/hendes legetøj osv. Det er vigtigere for dem end hvad, der skal puttes i 

munden, så er der ikke slik, spørger de ikke efter det. 

Det slik/rosinpakker/frugtstænger, der evt. gives børnene, skal spises til 

fødselsdagen og skal ikke tages med retur til børnehuset. Hvis der gives slik, 

anbefaler vi, at det f.eks. enten er en lille is, eller en lille pose slik (ikke 

slikpinde)  

Hvis der serveres kage med slik på, anbefaler vi, at der ikke gives mere sødt. 

Inspiration til maden 

Grovboller, pølsehorn, små frikadeller på spyd, små pizzaer, frugtspyd, 

pitabrød, suppe, gryderetter, rugbrødsmadder, grøntsagsstave.  



Se f.eks. se hjemmesiden altomkost.dk for mere inspiration eller 

Daginstitutionen Søhøjlandets hjemmeside, hvis du vil læse mere om vores 

fælles kostpolitik.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

http://www.altomkost.dk/
http://www.soehoejlandet.silkeborgkommune.dk/

