Fødselsdagspolitik i Løvspring.
Jeres barn har snart fødselsdag og derfor vil vi gerne i god tid have besked om, hvordan I
ønsker at fejre jeres barn, dette for at planlægge dagen i forhold til gruppen og resten af huset.
Alle Løvsprings børn:
For alle børn er fødselsdagen deres kæreste eje og det betyder rigtig meget for børnene hvordan
fødselsdagen afholdes i Løvspring. Der aftales med en pædagog i barnets gruppe og i Løvspring er
fødselsdagene kl. 08.30-09.00 i vuggestuen og fra kl. 08.30 - 09.15 i børnehaven.
I vuggestuen gives der chokoladeboller, der synges fødselsdagssang og der skrives ordkort med det
fyldte år og barnets navn, der hygges om barnet.
I børnehaven pynter barnet chokoladeboller med glasur, der synges fødselsdagssang, der gives en
gave fra børnehaven, der skrives ordkort med det fyldte år og barnets navn, der
hygges om barnet.
Løvspring har pædagogisk vurderet, grundet børnenes alder, overskud og sociale udvikling, at
hjemmebesøg er tilpasset førskolebørnene. Derfor tager Løvspring på hjemmebesøg i denne
børnegruppe, hvilket er en stor glæde for alle.
I børnehaven forgår fødselsdage på gruppedagene dvs. mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Fredag
er tværsdag og i børnehaven kan vi derfor desværre ikke tilbyde at holde fødselsdage denne dag.
(Såfremt barnet har fødselsdag på en fredag, er det muligt at fejre barnet i Løvspring på selve
dagen). Forældrene og søskende er altid velkommen til at deltage, samt have et frygtspyd,
figenstænger eller andet sundt og nærerigt med, som fødselsdagsbarnet også kan dele ud.
Med hensyn til gaver har vi besluttet, at børnene ikke må medbringe gaver hjemmefra. En lille ting kan
hurtig blive til en større, og nogen kan måske føle sig forlegne over ikke at give nogen.
Billeder fra barnets fødselsdag vil komme i barnets mappe og på Famly. Billeder taget i hjemmet bliver
ikke lagt på hjemmesiden, Facebook eller Instagram.
Førskolegruppen:
Når børnene bliver førskolebørn i Løvspring, har vi vurderet og lavet et tiltag om, at børnene også kan
holde hjemmefødselsdage med Løvspring. På den måde, at børnehaven tager hjem til fødselsdag
med max to spisegrupper om formiddagen hos barnet på den aftalte dag. Det er for størstedelen
af børnene en rigtig dejlig oplevelse. Al transport og logistik tager børnehaven sig af og børnehaven
har en gave med til fødselsdagsbarnet.
I forhold til Løvsprings kostpolitik er institutionens retningslinjer også gældende i hjemmet:
Der må tilbydes chokolade-/ grovboller evt. med glasur, frugt, grøntsager, et sundt
frokostmåltid eller andre næringsrige alternativer til fødselsdagen.
Private fødselsdage i Løvsprings åbningstid:
Det er dejligt at Løvsprings børn og forældre vil hinanden privat og dette vil Løvspring selvfølgelig ikke
holde jer fra. Vi vil dog opfordre jer til at afholde private fødselsdage efter Løvsprings lukketid og
at invitationerne mailes eller sendes med posten til de børn som ønskes med.
Det kan skabe unødvendige uligheder mellem børnene, når en gruppe børn afhentes tidlig eftermiddag
og de resterende børn stadig har en eftermiddag i Løvspring. Ligeledes er der en masse logistik med
autostole, private fødselsdagsgaver fra hvert barn og Løvspring har erfaring med, at det skaber
forvirring for både børn og forældre.
Løvspring forventer, at I vil imødekomme ovenstående om private fødselsdage uden for
Løvsprings åbningstid og inviterer via mails, sms eller brevpost.
Med venlig hilsen personalet i Løvspring.

