
Fødselsdage i Alfely 

Når barnet kommer på sin fødselsdag, eller den dag vi holder fødselsdagen i 

børnehaven, er der sat flag op ude foran haven. 

 

Barnets 3-års fødselsdag, der som regel er den første fødselsdag barnet holder i 

børnehaven, bliver holdt helt enkelt. Vi holder den til morgensamlingen, vi synger en 

fødselsdagssang og hurra til sidst – barnet får en gave og bagefter deler det noget 

spiseligt ud.  

Det skal være noget uden sukker, vi har en inspirationsmappe her i børnehaven. En eller 

begge forældre må meget gerne være med, men det er vigtigst, at de er med til de 

efterfølgende fødselsdage, når barnet bliver 4, 5 og 6 år. 

 

Når vi holder 4-års, 5-års og 6-års fødselsdage i børnehaven, får barnet fortalt et 

fødselsdagseventyr. Det er en lille fortælling om nogle ting der er sket i barnets liv, for 

hvert år siden det blev født. Inden fødselsdagen har forældrene skrevet nogle stikord, 

som vi har brugt til at skrive eventyret. 

Barnet får en kongekappe og krone på og sidder i en fødselsdags-stol mens eventyret 

bliver fortalt, og far eller mor - eller dem begge - sidder ved siden af. 

 

Eventyret starter med, at barnet er oppe i himlen, hvor det leger med sin skytsengel. En 

dag taber det en guldkugle ned gennem en sky, og da det kigger ned, får øje på en mor 

og en far, der er ved at gøre alting fint i stand, fordi de gerne vil have et barn. 

Så spørger barnet sin skytsengel om det må komme derned og bo – det må det gerne, og 

de går sammen gennem alle himlens sale forbi solen og månen og stjernerne. Til sidst 

kommer de til regnbuen, som er himmelporten. Her lægger barnet sine himmelklæder, 

det falder i søvn, og dets mor kommer og bærer det under sit hjerte i mange dage og 

nætter, indtil der en dag ligger en sød lille baby i vuggen. 

Så fortsætter eventyret med, at man fortæller om barnets liv fra det blev født og indtil 

nu. Man fortæller om begivenheder i barnets liv, som det kan forholde sig til, nogle helt 



konkrete ting, som barnet enten har fået fortalt eller kan huske. Man fortæller om et år 

ad gangen og efter hvert år tænder man et lys. 

 

Efter eventyret får barnet et tryllelys og en gave fra børnehaven. Vi synger 

fødselsdagssang. Barnet puster lysene ud, og hopper ned fra en stol og ind i sit nye år.  

Barnet deler noget ud til fælles spisning. Det hele varer i alt ca. 45 min. 

 

Fødselsdagene som holdes i tidsrummet: kl. 9-10. 

Når fødselsdagen holdes om morgenen, kører forældrene typisk bagefter, mens barnet 

bliver i børnehaven, men man kan godt vælge bare at komme og til fødselsdagsfejring 

og så køre hjem bagefter. 

 

Private fødselsdage 

Det er ikke alle der inviterer hjem til privat fødselsdag og det er ikke noget, man 

behøver at gøre. Det er ofte først når man fylder 5 år, at man inviterer hjem til 

fødselsdag. 

Hvis man gerne vil invitere sine venner fra børnehaven hjem til fødselsdag, har vi 

følgende regler: 

Man må invitere enten: 

- Alle børn fra sin alderssvarende gruppe (dvs. fra yngstegruppen, mellemgruppen eller 

ældstegruppen). 

- Eller man inviterer mellem- og ældstegruppen sammen, da det er meget overvældende 

for yngste børnene, at komme hjem til stor fælles fødselsdag. 

Man må gerne dele invitationer ud i børnehaven. 

 

Det er besluttet i bestyrelsen, at det er uden gaver, da børnehaven giver barnet gave, 

når barnet fejres i Alfely.  

Det er oplevelsen som er i fokus at: Invitere gæster, få gæster og komme som gæst hos 

en børnehavekammerat. 


