Børnehaven Solstrålens fødselsdagspolitik
Denne fødselsdagspolitik er vedtaget på bestyrelsesmødet 23.11.11
Fødselsdagspolitikken kommer til at gælde fra 1.1.12
Børnehaven Solstrålen har sammen med bestyrelsen indført en social
fødselsdagspolitik. Vi ønsker at skabe gode fællesskaber der bygger på en kultur
hvor der er plads til alle.
Fødselsdag betyder meget for børnene. Både som fødselsdagsbarn og som gæst
Børnefødselsdag i børnehaven
 Barnet kan holde sin fødselsdag i børnehaven på den dag det fylder år eller
en anden dag. Aftal med personalet hvordan
 Vi har desværre ikke mulighed for at komme i barnets hjem til fødselsdagen
 Vi har lavet en fødselsdagsbog som giver alle svar på hvordan vi holder
fødselsdag i Børnehaven Solstrålen
 I børnehaven Solstrålen har vi sammen med bestyrelsen valgt at dagen skal
være noget helt særligt for barnet
 Barnet bestemmer op til dagen hvad der skal ske i gruppen
 Det kan være en særlig leg, få læst en historie og alt muligt andet der kan
rummes i en normal børnehavedag
 Der deles ikke ud til fødselsdagen
 Barnet får en gave i børnehaven
Børnefødselsdage privat
Det er jer forældre der bestemmer hvordan børnefødselsdage skal fejres i jeres
familie.
Hvis du ønsker at inviterer privat skal du sende invitationer med posten. Vi vil ikke
have private invitationer uddelt i børnehaven, da vi har erfaring for, at det giver
dårlige minder for barnet. Måske bliver invitationerne væk eller de oplever at de
ikke skal med til en fødselsdag.
Vi vil gerne opfordre til at man inviterer enten:

 Hele barnets gruppe
 Pigerne eller drengene
 Den gruppe barnet aldersmæssigt hører til i. F. eks ældst, mellemst eller
yngste. Brug fødselsdagslisterne på børneintra, de er delt op efter fødselsår.
Det betyder samtidig at ingen føler sig fravalgt.
Det gør ondt på et barn der ikke inviteres med, og det gør ondt på et barn der ingen
gæster får.
Vi har, i perioder, børn i børnehaven der har et særligt behov og derfor får særlig
støtte.
Hvis I føler jer usikre på hvordan I skal forholde jer til børnene, skal I henvende jer
til personalet. Personalet vil stå for at kontakte det pågældende barns forældre for
at aftale hvordan dagen kan planlægges. Det kunne være en aftale om, enten at
forældrene kommer med til festen eller at der er mulighed for at ringe, hvis der
opstår problemer.
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