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Fødselsdage i Vandpytten 
I Vandpytten fejrer vi månedens fødselsdagsbørn den sidste onsdag i hver måned. Juli og 

august måneds fødselarer fejres i august. Selve dagen markeres ved, at børnene er med til at 

hejse flaget. Det er en fejring, der sætter fokus på fællesskab, ritualer med børnene i 

centrum og ikke gaver og mad. I Vandpytten anvender vi derfor ikke uddelinger eller 

særlige aktiviteter på selve fødselsdagen.   

 

Aldersgrupper 
Det er først når barnet rykker op i førskolegruppen, Satellitgruppen, 1.maj, at Vandpytten 

deltager i hjemmefødselsdage i åbningstiden. Dette er ud fra en pædagogisk vurdering af, at 

for flertallets vedkommende er de yngre børn for små til at overskue mange gæster på en 

gang. 

 

Hvilke børn deltager? 
Fødselsdagsgrupperne er Satellit grupperne. Det skaber ulighed og klikedannelse, hvis 

børnene selv kan vælge, hvem de vil have og ikke have med til fødselsdagen. Derfor skal 

fødselsdagsgrupperne respekteres. Det er derfor ikke acceptabelt, at man inviterer andre 

børn hjem udenom gruppen. Alle børn fra gruppen følges frem og tilbage fra Vandpytten. 

Ingen får lov at blive hos fødselsdagsbarnet/eller være afleveret privat derhjemme.  

 

Planlægning  
For at afholde arrangementet når børn og personale er mest oplagte afholdes fødselsdage 

tirsdage, onsdage eller torsdage i tidsrummet 9.30-13.00.  Der er afgang fra Vandpytten kl. 

9.30 og retur til Vandpytten kl.13.00. 

I bedes aftale dato for fødselsdage i meget god tid af hensyn til den øvrige planlægning i 

huset. Vi gør opmærksom på, at der i nogle måneder er mange børn, der har fødselsdag, og 

der er rift om dagene. 

 

Voksne deltagere 
Af sikkerhedsmæssige årsager og for at kunne være hos børnene, også i situationer, hvor det 

er nødvendigt at skærme et enkelt barn, skal der være mindst to voksne tilstede i hjemmet 

udover Vandpyttens medarbejder. 

Vandpyttens medarbejdere har brug for, at en af forældrene hjælper med at hente/aflevere 

børn og personale i Vandpytten.  

For at sikre en pædagogisk opmærksomhed i børnehøjde kan Vandpyttens medarbejder ikke 

forventes at deltage i praktiske arbejde eller voksensnak. 

 

 

Forberedelse af dagen 
Et stort forventningspres kan påvirke fødselarens oplevelse. Nedton derfor forventninger til 

dagen overfor dit barn. Tal først med dit barn om det et par dage før, så barnet ikke glæder sig 

for meget og bliver skuffet eller følelsesmæssig overvældet. Børnene har ikke brug for 

avancerede skattejagter eller store arrangementer. Det er hyggeligt bare at være på besøg 

hjemme hos en ven og lege sammen. 

 

Gave 
Vandpytten medbringer en lille opmærksomhed til fødselaren, som er en fælles gave fra alle 

børn. Børn, der kommer med som gæster må ikke medbringe individuelle gaver. 

 

Eventuel aflysning af dagen 
Fødselsdagsbarn, mor, far eller medarbejdere i Vandpytten kan blive syge og forårsage, at en 

fødselsdag må aflyses. I forhold til personalet, kan et større frafald i personalegruppen betyde, 

at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at 1 medarbejder går fra huset med en gruppe børn.  

I travle perioder må I desværre forvente, at en ny dato kan ligge et godt stykke ud i fremtiden. 

 

Husdyr 
Af sikkerhedsmæssige årsager skal husdyr holdes fra fødselsdagsgæsterne. Skal børnene kort 

hilse på de 4 benene familiemedlemmer, skal dette ske med fuld opmærksomhed fra 

forældrene. Det er ikke et ansvar Vanpyttens medarbejder påtager sig. 

 

Serveringer til fødselsdage 
Vi forventer, at fødselsdage arrangeret i vandpyttens åbningstid følger Vandpyttens kost politik 

dvs. der serveres sund mad og at sukker eller lignende anvendes med omtanke. Der må ikke 

serveres slik, sodavand etc. 

 

Fødselsdage udenfor Vandpyttens åbningstid 
Vælger I, at holde privat fødselsdag udenfor Vandpyttens åbningstid beder vi jer tage hensyn til 

børnene og undgå, at børn holdes udenfor fællesskabet. Derfor må der ikke uddeles invitationer 

i Vandpytten eller ske afhentning af grupper fra Vandpytten. Spørg endelig personalet til 

grupperinger for at sikre, at alle relevante kammerater (for barnet) er inviteret.  

 

Spørgsmål?   
Principperne er lavet for at give børnene og personalet nogle gode rammer og oplevelser ift. 

fødselsdage. Hvis du har spørgsmål så tag fat i personalet. 

 


