Forældrevejledning til Børnefødselsdag på M/S Museet for Søfart
Tusind tak fordi I har valgt at holde børnefødselsdag på M/ S Museet for Søfart. Det er vi rigtig
glade for, og vi vil bestræbe os på at gøre det til en sjov og mindeværdig oplevelse for børnene!
For at kunne skabe de bedst mulige rammer for arrangementet, så er vi afhængige af, at I som
forældre og medfølgende voksne, bidrager ved at følge den vejledning til arrangementet, som er
angivet nedenfor.

Generel information
1.

Det er vigtigt, at I ankommer i samlet flok til museet. Sørg derfor for at arrangere mødested
udenfor museet inden det bookede tidspunkt, så I er sikre på, at I kan komme samlet.

2.

Afholdes fødselsdagen i weekender, er museet lukket for almindeligt publikum ved fødselsdagens
start (kl. 10.00). Jeres fødselsdagsvært vil møde jer ved indgangen til museet (ved glasdøren)
umiddelbart inden start, og lukke jer ind. Fødselsdagsværten bliver hos jer hele tiden og vil ikke
have mulighed for at lukke op for eventuelt for sent ankomne gæster. Skulle det derfor ske, at
nogen fra selskabet bliver forsinkede, vil de derfor først kunne blive lukket ind når museet åbner
kl. 11.00

3.

Vi forventer, at I som forældre holder styr på børnene under hele besøget. Det er ikke
fødselsdagsværtens ansvar at opdrage eller skælde ud, men derimod at underholde og guide.
Skulle der opstå konflikter børnene imellem, eller bliver nogen kede af det eller har brug for at gå
lidt fra, forventer vi derfor at I træder til og hjælper med at løse det.

Praktisk information
1.

Ved ankomsten til museet skal I hjælpe børnene med at komme af med deres overtøj og tasker i
garderoben. Saml sammen og brug de store garderobeskabe nederst til højre i garderoben, så vi
ikke optager al garderobepladsen i individuelle skabe. Brug af skabene er gratis. Sørg for at samle
nøglerne sammen, så I voksne har dem.

2.

Ved ankomsten til museet vil jeres fødselsdagsvært låne jer en sæk, som gaverne kan samles
sammen i. Tag den med ud i garderoben og saml gaverne sammen samtidig med at I kommer af
med overtøj og tasker.

3.

Det er vigtigt, at børnene holdes samlet og ikke løber rundt i hele museumsbutikken. Instruer
derfor børnene i at de skal samle sig ved fødselsdagsflaget, når de er færdige i garderoben.

4.

Undervejs vil der tidspunkter, hvor fødselsdagsværten har brug for nogle ekstra sæt hænder. Fx
når der skal uddeles udklædningstøj og det skal pakkes væk igen, samt når der skal dækkes
fødselsdagsbord. Fødselsdagsværten skal nok give besked, når hun/ han har brug for hjælp.

5.

Efter børnene er færdige med at spise og drikke saftevand, er der fri leg på DRØMMESKIBET. Vi
forventer at I er til stede i DRØMMESKIBET når de leger her og bidrager til at sikre, at det ikke
bliver for voldsomt, og at alle har det godt.

6.

Ca. 20 minutter inden fødselsdagsfestens afslutning vil det være en god idé, hvis en af jer
begynder at hente tingene i garderoben og lægge dem på trappen, så børnene nemt kan få fat i
dem når de er færdige. Garderoben er ikke stor, og der er bedre plads til at tage tøj på på trappen.

7.

Ca. 15 minutter inden sluttidspunktet begynder vi at indsamle udklædningstøj og bede børnene
om at samle deres ting sammen og samle sig ude på trappen til fælles afsked.

8.

Når jeres fødselsdagsvært har sagt farvel til jer ved trappen, er det jeres ansvar at få børnene ud
igennem butikken og ud af museet og hjem.

9.

Arrangementet varer ca. 2 timer fra start til slut. Skulle I eller nogen af de andre forældre have
lyst til at besøge museet på egen hånd efter fødselsdagen er I naturligvis meget velkomne til
dette. I skal bare sørge for at købe billet til museet oppe ved indgangen.

