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Fødselsdagspolitik - Sct. Norberts Børnehus
Det er noget helt særligt at have fødselsdag og blive fejret af sine venner og familie. Derfor fejrer vi i
Børnehuset fødselsdag således:
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Barnet fejrer sin fødselsdag med sine venner på stuen.
Om morgenen sættes stuens flag frem og der hænges fødselsdagsskilt op med barnets navn
(Fødselsdagskilt fra ”Fri for mobberi”) samt et flag i døren (lamineret flag).
Kl. 9:15 samles stuen til samling og fødselsdagsbarnet er ”Dagens barn” til samling. I forbindelse
med samling, serveres der et stykke rugbrød til formiddagsmad til alle børn.
I forlængelse af samlingen holdes selve fødselsdagen.
Fødselsdagsbarnet får en plads på en stol i gruppen - hvis barnet ikke er tryg ved dette, kan der
tages hensyn.
Fødselsdagsbarnet vælger sin fødselsdagssang (der kan vælges imellem “I dag er det …..
fødselsdag” eller “Fødselsdagssangen med instrumenter”.
Der “råbes” hurra for barnet i forhold til det antal år barnet bliver. Fødselsdagsbarnet er selv
med til at bestemme, om det skal være små, mellem eller store hurraer.
Efterfølgende får barnet en gave fra hele gruppen på stuen. Der deles ikke gaver ud, som
kommer hjemme fra.
Efter sang og hurra er det muligt at dele lidt ud på stuen, som er medbragt hjemmefra. Det kan
fx være frugtspyd, en bolle, popcorn, et lille stykke kage eller lign. Tænk gerne sunde
alternativer ind. Vores oplevelse er, at børnene faktisk hellere vil have frugt i stedet for store
kagemænd. Spørg gerne personalet på stuen til råds.
Vi frabeder os slikkepinde af hensyn til børnenes sikkerhed.
Fødselsdagen slutte omkring kl. 10.
Forældre er velkommen til at deltage til fødselsdagen på stuen, hvis de har mulighed for det,
dog uden søskende. Man må også gerne tage sit barn med hjem igen efter fødselsdagen, hvis
man ønsker det.
Når der holdes fødselsdag for barnet i vuggestuen, er forældre også velkomme til at deltage. Det
aftales mellem personalet og forældre, hvordan det praktisk skal foregå – fx om forældre kører
efter fødselsdagen og hvordan der så siges farvel.

Vi har desværre ikke mulighed for at komme hjem til fødselsdage. Børnene i Sct. Norberts Børnehus
kommer fra flere forskellige områder i Vejle og omegn. Det er ikke muligt, at kunne transportere os
rundt til alle. Så for at det er lige for alle, holdes fødselsdage i Børnehuset.
Barnet må gerne invitere sine kammerater hjem til fødselsdag privat, men vi opfordrer til, at der bakkes
op om følgende principper, som tager udgangspunkt i “Fri for mobberi”:
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Hvis I som forældre vælger at invitere børn hjem til jeres barns fødselsdag, vil vi 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 eller alle drengene fra
stuen.
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 disse principper, er I velkommen 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. Kontaktoplysninger på de andre børn på stuen kan
findes på Tabulex - Legelister.
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 Børnehuset, skal det ske under
forudsætning af, at enten alle børn fra stuen eller alle piger eller alle drenge, på barnets stue,
inviteres med.
I Børnehuset 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 på Tabulex, kan personalet ikke sende barnet
med til fødselsdag.
Er dit barn inviteret til fødselsdag på en hverdag, og du vælger, at dit barn ikke skal deltage, så
nævn det evt. for personalet.
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 går i Ørneborgen, men vi ser især, at
børn med ældre søskende, ønsker at afholde fødselsdag tidligere.
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