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Vores overvejelser...
Vi har i børnehaven længe snakket om vores fødselsdage og især den fysiske 
aktivitet der var efterfølgende. 
Det høje aktivitets niveau handlede selvfølgelig om mængden af 
sukkerindtagelse i fødselsdags-maden. Vi oplevede, at det skabte mange konflikter og 
at børnene ”hang oppe under loftet”. 

Det er rigtig synd selvom det smager godt.

Vi har nu valgt at sige fra overfor ”søde” sager til børnefødselsdagene.
 
I vores overvejelser ligger der også, at vi har ansvaret for hvad Jeres barn spiser når 
de er hos os og giver derved Jer forældre et mindre overblik over barnets tilrådelige 
sukkerforbrug.

Da børnehaven er normeret til 42 børn er det rigtig mange fødselsdage på et år. 

Derfor er vores koncernmål at lave denne folder der på det bestemteste udelukker alle 
former for kager og slik til vores børnefødselsdage. 
Drikkelsen sørger vi for i børnehaven.
Dermed giver vi jer ansvaret tilbage.

Vi ønsker jer god gennemlæsning af vores folder.



Vidste du,at... 

1420 kj = 340 kcal  1480 kj = 350 kcal

100 g vingummibamser indeholder flere 
          kalorier end 2 pizzasnegle



I september fik vi besøg af sundhedsbussen, hvor børn og 
forældre havde mulighed for at lave sig et frugt-/grøn-
sagsspyd og forældrene kunne få inspiration til sund mad.
 
Til vores forældremøde fik vi besøg af diætist 
Berit Knold, som holdt et oplæg om sund mad og gav os 
både overraskende og velkendt information om sukkerind-
holdet i madvarer og hvor meget sukker vi kan tillade os 
at få pr. dag. 
Derefter lavede forældrene i grupper flotte og festlige 
figurer og anretninger af de madvarer de havde fået til 
rådighed. 

Som det ses her i folderen var kreativiteten stor og det 
blev meget flot, men det vil også være tidskrævende at 
fremstille disse kreationer til 22 børn på stuen.
 
Men fortvivl ikke – mindre kan også gøre det. 



Det vi forstiller os til en børnefødselsdag kunne være:

Boller, som kan varieres i det uendelige med rosiner, nødder, gulerødder, 
solsikkekerner. 
Bollerne kan evt. ligges på bagepladen som en ”bolle-kone/mand”

• Pizzasnegle, pølsehorn, mini pizza.
• Forskellige ting på spyd: frikadeller og grønsager, frugtspyd.
• Alverdens frugt og grønsager skåret ud, 
 det ser flot ud med de mange farver.

På bagsiden i folderen findes der henvisninger til spændende hjemmesider med 
masser af opskrifter og flere gode ideer til sund fødselsdagsmad.

Nu er det ikke sådan at alt sukker er forbudt i børnehaven…. Vi vil stadig servere 
æbleskiver og julekager til julefesten, kage til sommerfesten og så videre, men 
vi mener, at det er en god ide at starte med fødselsdagene, fordi der er mange 
af dem på et år og fordi vi kan være med til at skabe en fødselsdagskultur, hvor 
hygge ikke er lig med meget sukker. 

I børnehaven har vi i 2008 skiftet kagen ud med boller til vores forældrekaffe. 



Ugentligt råderum til tomme kalorier for
 børn 3-6 år

  2½dl sodavand
  45 g is
  8 g popcorn
  20 g kage
  20 g slik
  10 g chokolade

En sidste bemærkning



En sidste bemærkning

Vi vil bede Jer om, at respektere vores retningslinier for 
fødselsdage i børnehaven, uanset om du holder fødselsdagen  
her eller i hjemmet.

Vi håber, at I kan bruge materialet som inspiration til næste 
gang I skal holde fødselsdag.
 

Med venlig hilsen

Personalet i Stentevang børnehave.
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Gode links

www.rumlerikkerne.dk
 
       www.fvst.dk

 www.sundhedsstyrelsen.dk

    www.altomkost.dk

                www.madpakkeservice.dk

                  www.maddag.nu.dk

                     www.6omdagen.dk
 


