BURSDAGSFEIRING I VIER
Det ble på årsmøtet i april fremmet forslag av SU å endre bursdagsfeiringer i
barnehagen. Vi skal ikke fjerne selve feiringen, men ha fokus på barnet og
foreldre skal ikke ha med noe ifm. feiringen. Dette stilte foreldre seg positive til
og endringen skjer med virkning fra det nye barnehageåret! Siden VIER er en
foreldrestyret barnehage og dette er en flertallsbeslutning, ber vi om at alle
respekterer dette. Vi vil evaluere endringen i januar.
Tidligere har barna hatt med seg popkorn, saltstenger, smoothie, fruktspyd ol.
Dette skal dere ikke lenger, men vi i personalet skal gjøre stas på barnet på følgende måte;
Blåveis/Tusenfryd





Henger opp flagg og bursdagsbarnet får navnet sitt på tavlen og på ukeplanen
Vi synger og barnet får bursdagskronen
Barnet får positiv tilbakemelding på seg selv
Velge bursdagsaktivitet fra bursdagspermen: Ansiktsmaling/Disco /Fargelegging /Lese en bok

Knøttebo/Bamsebo





Vi henger opp en plakat i garderoben med bilde av bursdagsbarnet – dette for å synliggjøre
og å gjøre stas på bursdagsbarnet.
Bursdagsbarnet får være med på å dekke trallen til bursdagsfeiringen
Bursdagsbarnet blir feiret med bursdagskronen, bursdagssang og bursdagsraketter
Etter feiringen rundt bordet får bursdagsbarnet velge mellom fire aktiviteter: Bursdagsdisco
/ Lese bok som bursdagsbarnet har tatt med hjemmefra /Se film som bursdagsbarnet har
med hjemmefra /Se på bilder som bursdagsbarnet har med hjemmefra.

INVITASJONER TIL BURSDAGSFEIRING
SU ønsker samtidig å oppfordre alle foreldre som skal invitere til bursdagsfeiring hjemme om å
invitere en homogen gruppe. Vi viser til vårt arbeid vedr. forebyggende mobbing.
Å utelate enkelte barn er svært sårende for det/de barna dette rammer, - og burde være
unødvendig. Inviter en homogen gruppe som f. eks. alle jentene/guttene, alle på samme alderstrinn
(fødselsår), hele avdelingen eller lignende. Dersom dere ikke kan etterleve dette vil vi anmode om at
invitasjoner ikke deles ut gjennom barnehagen, men sendes hjem privat.
Har dere spørsmål vedr. dette, send meg gjerne en mail og vi tar det opp på SU møte i september.
bente@vier.no
Med vennlig hilsen

SU representanter og Bente Mowinckel

