Hvad kan vi servere når vores barn har
fødselsdag?
Efter opfordring har vi i forældrebestyrelsen
valgt at komme med nogle forslag til hvad
Jeres barn kan servere i forbindelse med
Deres fødselsdag.
Her er et par forslag hvis man vælger at lave
mad til børnene, men dette er jo ikke et
must, men man kan også lade børnene tage
deres madpakker med, så man ikke absolut
skal lave mad:
Mad og drikkevarer:
• Grøntsagsstave som agurker,
gulerødder, minimajs, peberfrugt og evt.
cherrytomater. Evt. dip til.
• Grissini-stænger.
• Diverse oste, som ostehapser, babybell
og små kooste.
• Frugt skåret i passende stykker.
• Rosiner
•

Kyllingelår, frikadeller, minipizzaer,
pølsehorn, grillpinde med cocktail,
minifrikadeller og grønt, pitabrød,
pålæg, pastaskruer, pølser, mv.

•

Boller med rosiner og glasur eller anden
form for sjov og ballade.
Kagemand/pige, lavet af boller eller
kage. Evt. pyntet sjovt med slik.
Kagetog/løve/prinsesse eller andet.
Is evt. med vafler.

•
•
•

•

Slik, evt. holde det nede til lille
Haribopose, lille æske Smarties,
slikpind el.a.

Mht. til slikposer har vi desværre oplevet
en tendens til større og større slikposer, det
bliver for meget og unødvendigt. Det kan
sagtens holdes på lavere niveau, som
beskrevet ovenfor. Tit er slikposerne først
blevet delt ud når børnene skulle hjem
alligevel, da de er tilbudt så meget andet i
løbet af fødselsdagen. Slikposen kan evt.
erstattes af en fælles slikskål. Du/I tager vel
heller ikke slik med hjem fra fødselsdag?!
Hvis man gerne vil supplere med en
”godtepose”, anbefaler vi at posen i stedet
indeholder balloner, klistermærker,
glansbilleder som børnene kan bytte og lege
med.
Saftevand, juice, kakao, el.a. der behøver
ikke nødvendigvis være bobler i.

Hvor og hvornår holder vi fødselsdag?
Børnehuset sætter flaget på døren den dag
barnet har fødselsdag.
Det aftales med personalet på stuen hvor og
hvornår man vil afholde sit barns
fødselsdag.
Man kan vælge at afholde fødselsdagen i
børnehuset, men personalet er også åben
overfor fødselsdag i hjemmet, hvis de kan få
det passet ind mht. personalet.
Hvis man holder fødselsdag hjemme må
man meget gerne bruge den gode idé med at
dække op på gulvet, da det fungerer rigtig
godt og sparer værterne for at skaffe stole
og borde til 20 børn.

Regler for invitation til fødselsdag
udenfor Børnehusets åbningstid:
Man må ikke dele invitationer ud i
børnehuset, brug cyklen eller postbuddet!

Med venlig hilsen
Børnehuset Ammershøj samt
forældrebestyrelsen.

