
Fødselsdag 

 

 
 
 
 
 
 



                                           
 

Kære forældre 
 
Stort tillykke med fødselsdagen til jeres barn. Her er lidt inspiration til hvordan 
fødselsdagen kan fejres 
Fødselsdagen er en stor dag for alle børn. Vi gør meget for at barnet skal opleve 
den som en særlig dag. Vi hejser flaget og synger fødselsdagssange.  
Når børnene bliver større, synes nogle det er hyggeligt at invitere børnehaven 
med hjem. Aftal dette med pædagogerne på stuen. Hvis I ikke har plads til alle 
børn på stuen, kan det eventuelt lade sig gøre at eksempelvis invitere drengene 
eller pigerne. Det vigtigste er at ikke nogen børn der føler sig personligt fravalgt 
 
Fødselsdag i Marthagården 
I Marthagården markerer vi barnets fødselsdag med flag, fine duge på bordene 
og selvfølgelig fødselsdagssang. Der er forskellige traditioner på de enkelte stuer. 
Fødselsdagsbarnet plejer at dele lidt ud, og her er et par forslag. I må meget 
gerne tænke på størrelsen på det der deles ud, særlig til de mindste børn. Vi 
opfordrer til at man kun deler en ting ud. 
 

• Boller/mand-kone  

• Hjemmebagt kage/muffins (uden glasur i vuggestuen)  

• Kagemand/kone lavet af bradepande (da børn ikke er begejstret for 
wienerbrød) 

• Abrikoser, Rosiner i små pakker, gulerødder m.m. 

• Pølsehorn 

• Frugtspyd 

• Frugtsalat med flødeskum 

• Jordbær dyppet i chokolade 

• Flødeboller (børnehaven) 

• Is 
 
På hver stue står der en mappe med opskrifter og forslag til hvad der kan 
serveres. I er velkommen til at komme med opskrifter og gode ideer. 
 
Vi gør opmærksom på at, hvis der serveres mad, hvor der indgår rå æg, som f.eks. 
fromager, hjemmelavet koldskål eller råcreme skal der bruger pasteuriserede æg. 
Hvis der serveres flødeskum, skal det være frisk pisket. 



Fødselsdag hjemme hos jer 
Tusind tak for invitationen til at komme hjem og fejre jeres barns fødselsdag.  
Vi glæder os!  
Stuen tager af sted fra børnehuset ca.kl.9.30, og vi tager hjem igen ca.kl.12. 
Børnene er ofte sultne ved 11-tiden. 
Til frokost foreslår vi pizza, lasagne, pølsehorn, sandwich, rugbrødsklappere med 
frugt og grønt.  
Til frokost drikker vi vand til mad.  
Hvis der også skal være godter – kan I hente inspiration i listen på forrige side. 
Vi ønsker ikke slikposer. 
  
 
 

Denne folder er udarbejdet af personalegruppen og forældrebestyrelsen ud fra 

Marthagårdens mad- og måltidspolitik.  

 

Vi glæder os til en rigtig god fødselsdag.   

 

 

Venlig hilsen………………………………….. 

 

 

 
 
 

 


