
Fællesfødselsdage i Snurretoppen 
 
Når en ny årgang skal opstarte fødselsdage, står forældrerådet for at gøre opmærksom på opstart 
samt inddele børnene i fødselsdagsgrupper. Inddelingen sker en måned eller to inden årsskiftet, 
og grupperne bliver meldt ud inde i Snurretoppen gruppe på facebook. Derfra står årgangen selv 
for at kommunikere og afholde fødselsdagene. 
 
Fødselsdagsgrupperne fordeles efter den årgang man er født i. Eks. : årgang `14 - de børn der har 
fødselsdag i jan. Feb. Marts og april arrangerer den første fælles (ud af tre) fødselsdag for årgang 
14 og inviterer den resterende flok fra årgang 14 til fødselsdag. Dernæst maj, juni, juli og august og 
til sidst september, okt, nov og december. Er der i nogle måneder født flere børn end andre, så 
kan man tage højde for det i inddelingen. 
 
Det år børnene fylder 6, afholdes der en fælles fest i juni måned sammen med leder og pædagoger 
tilknyttet badutgruppen inden skolestart. 
 
Hyppighed/varighed 
Hver årgang må holde fødselsdag i Snurretoppen tre gange årligt. Man kan vælge at holde det i 
weekenden eller på en tirsdag/onsdag eftermiddag fra kl16.  
Hvis fødselsdagen afholdes på en hverdag, vil der lukkes en stue af fra kl.16-17, hvor man kan 
starte med at være, til alle børn og pædagoger/ medhjælpere er gået hjem. 
 
Man efterlader snurretoppen opryddet og rengjort. De dage man tænker at holde fødselsdage på, 
skal godkendes/ koordineres med snurretoppen/ Dorte. Fødselsdagen varer fra 1 1/2 - 2 timer 
 
Invitation 
Der laves en invitation som man lægger i børnenes rum i snurretoppen 
 
Gaver 
Enten køber forældrene for 100kr til eget barn ellers overfører alle 10kr pr barn til en koordinator i 
fødselsdagsgruppen ved tilmelding af eget barn 
 
Mad og drikke 
Der serveres sunde snacks - uden sukker. Der må uddeles en ting med sukker efter børnehavens 
lukketid. 
 
Forslag til aktiviteter 
Fælles fødselsdagssang og gaveuddeling. Der kan forberedes 1-2 fællesaktiviteter (eks. Stopdans’s, 
skattejagt, ballondans, sækkeløb) og ellers fri leg. 
 
Forældre 
Som udgangspunkt er det kun de forældre, som holder fødselsdagen, som er til stede. Men man er 
selvfølgelig altid velkommen, hvis ens barn eller en selv har svært ved situationen. Alle skal kunne 
være med 
 



Private fødselsdage 
Man må gerne holde private fødselsdage med børn fra snurretoppen, men man må ikke lægge 
invitationer ovre i snurretoppen. 
 
Formål med fællesfødselsdage 
Fællesfødselsdage er bl.a. for at skabe et godt sammenhold mellem børn, inkludere alle og for at vi 
forældre ved hvem hinanden er, og derigennem kan styrke de sociale bånd. 
 
Mvh. Forældrerådet, Snurretoppen 
 
 


