
Sundby Asyls sociale fødselsdagspolitik 
 
Vi ønsker i Sundby Asyl at have en social fødselsdagspolitik, som er inkluderende for alle børn. Det 
betyder, at alle børn deltager ved festlighederne, hvad enten de fejres i institutionen eller 
hjemme. Vi ønsker ikke at nogle børn, hvad enten det er enkelte eller mindre grupper, skal opleve 
sig selv som ekskluderet og dermed føle sig sat udenfor fællesskabet. 
 
Vi tager ikke hjem til fødselsdage men holder den gerne i institutionen, dette gælder for alle tre 
stuer. Hvis I forældre ønsker vi skal holde dit barns fødselsdag, aftales det med stuens personale i 
god tid, om hvornår det kan lade sig gøre.  
  
 

Fødselsdage der fejres i institutionen: 
Vi holder fødselsdage i institutionen om formiddagen. Familien kan medbringe noget, som barnet 
kan dele ud, og som tager hensyn til husets sukker/kostpolitik. Personalet kan være behjælpeligt 
med ideer.  
Der er mulighed for at I forældre kan deltage i fødselsdagen. Vores erfaring er at flere børn 
profiterer af at holde fødselsdagen alene med deres venner. Hvis I er i tvivl om hvad I skal, spørg 
da personalet 
Til fødselsdage gør personalet stuerne klar med langbord, fødselsdagsdug og flag.  Under festen 
synges fødselsdagssang, og stuens øvrige børn på Rød og Grøn stue har i fællesskab lavet en 
tegnemappe til fødselsdagsbarnet. 
 

Fødselsdage som er privat arrangeret  
Det er vigtigt for os at pointere, at der er en betydelig sammenhæng mellem, hvad der foregår 
derhjemme og hvad der sker i institutionen. Børn taler sammen og fødselsdage er store og vigtige 
begivenheder, som fylder meget hos børnene både før og efter. Vi vil derfor anbefale, at der ligger 
en inkluderende tanke bag ved fejringen af jeres barns fødselsdag, også i privat regi. 

 
Vi opfordrer jer som forældre til at invitere alle børnene fra stuen hvis den holdes privat. På Grøn 
som er børnehavegruppen, er børnene delt i pingviner og delfiner. Hvis man ønsker at kun en del 
skal inviteres, opfordres det til at være enten pingvinerne eller delfinerne.   
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