
 

Kære Forældre.  

Snart skal vi fejre ________________________________ års fødselsdag.  

 

Vi har planlagt at fejre den:___________ kl.______ Hvordan passer det jer? 

Vi vil gøre vores til, at det vil blive en helt speciel dag for jeres barn.  

  

Hvis jeres fødselsdagsbarn skal dele noget ud i børnegruppen, skal det være et sundt indslag. 

Børnene er meget glade for blandet frugt, figenstænger, boller, pizzasnegle, pølsehorn (m. kylling) 

Det er vigtigt for os, at gøre jer opmærksomme på, at det stadigvæk er vores kostpolitik der 

gælder, samt vi følger sundhedsstyrelsens kostanbefalinger og Hvidovre Kommunes. 

Vi glæder os meget til at fejre jeres barn sammen med de andre børn på stuen. I er velkomne til at 

komme herned og være med.   

 

Festlige fødselsdagshilsner fra Tryllestien  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinqqqxtrPgAhWELewKHajfCXgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.familiejournal.dk/madopskrifter/bagvaerk/madpakkehit-grove-pizzasnegle&psig=AOvVaw3XjxYnrqQTF0UKVr3d-W_O&ust=1549965709556020
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj__63ztbPgAhXIalAKHWEdBOoQjRx6BAgBEAU&url=https://mambeno.dk/opskrifter/nemme-poelsehorn/&psig=AOvVaw087av2XXWPkIpuRPjv_2l9&ust=1549965562185629
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI7dHstrPgAhXP0qQKHbiODccQjRx6BAgBEAU&url=http://castus.dk/groentsagsspyd-og-frugtspyd/&psig=AOvVaw2e5m4VD2laFyuV5WfXI_Mb&ust=1549965796969517


Børnefødselsdag i Tryllestien.  

Vi fejrer barnets fødselsdag i Tryllestien på selve dagen, med fødselsdagssang og hygge.  

Er det en weekend barnet har fødselsdag, aftaler vi med jer om fredag eller mandag passer bedst.  

I vuggestuegrupperne og flexstuen i hus 2, holdes der fødselsdag om formiddagen og i 

børnehavegrupperne er det til frugt tid kl. 14.00. Vil i tage noget spiseligt med, som barnet kan dele 

ud til de andre, skal det være noget sundt evt. boller og frugt, figenstænger, pølsehorn m. kylling, 

pizzasnegle, ostehaps m.m.  

Kager, pandekager og drikkelse kan vi ikke modtage til uddeling – ej heller af den sukkerfri 

udgave. Børnene kan ikke skelne mellem en kage der er sukkerfri og en der ikke er. 

Det er vigtigt for os, at gøre jer opmærksomme på, at det stadigvæk er vores kostpolitik der 

gælder, samt vi følger sundhedsstyrelsens kostanbefalinger og Hvidovre Kommunes. 

 

Børnefødselsdag i hjemmet med Tryllestien.  

Nogle forældre vælger at invitere børnegruppen hjem om formiddagen med personalet på stuen. 

Det vil vi også rigtigt gerne være med til, hvis det er hele gruppen der bliver inviteret eller alle 

drengene/pigerne. Dog kan vi ikke om fredagen. Det er gerne i tidsrummet fra kl. 10.00 – 13.00 vi 

har mulighed for at komme.  

Det er vigtigt for os, at gøre jer opmærksomme på, at det stadigvæk er vores kostpolitik der 

gælder, det sunde indslag. Grunden til dette er, at der i børnegruppen ikke skal være forskel på, 

om man holder fødselsdag i hjemmet eller i Tryllestien.  

Det er ikke en konkurrence der holdes, det er barnets fødselsdag og barnet nyder, at vise sit hjem 

og legetøj frem for sine venner.  

 

Børnefødselsdage uden Tryllestien.  

Flere af de store børn er begyndt at holde fødselsdage, hvor man inviterer hjem til sig selv. Dette 

synes vi er en rigtig god ide og børnene synes også det er spændende. Vi vil dog opfordre til, at 

man enten inviterer alle børn fra stuen eller alle piger eller drenge med hjem. Dette er for at undgå, 

at nogle af børnene bliver holdt udenfor og for at undgå mobning. Det er rigtig svært at stå, som 1 

eller 3 ud af en gruppe, hvor alle andre børn er inviteret. Vi beder jer overveje, hvordan det ville 

føles, hvis jeres barn ikke var inviteret.  

Denne fødselsdag er noget børnene snakker meget om indbyrdes i en lang periode op til dagen og 

de børn, der ikke er inviteret hører om dette og oplever, at de ikke skal med.  Såfremt I vælger at 

holde fødselsdag, hvor det ikke er alle der bliver inviteret, vil vi bede jer om at aflevere 

invitationerne privat på adressen og ikke på institutionen, hvor de andre børn jo også er og kan se, 

at de ikke er inviteret.  

Vi holder naturligvis stadig fødselsdag for jeres barn på institutionen, som vi altid har gjort.  

Med venlig hilsen  

Personalet i Tryllestien  

 

  

 


