
BØRNEFØDSELSDAG
I BOTANISK HAVE 
Her er en række praktiske oplysninger, som du bedes læse, så vi kan give dig
og dit fødselsdagsselskab den bedst mulige oplevelse. 

BØRNEFØDSELSDAGEN OMFATTER
 Børnefødselsdag med start kl. 10:00
• Stemningsfuld introduktion til ekspeditioner og opdagelsesrejser (ca. 15 min.)

• Ekspedition (særomvisning for børn) i Botanisk Have (ca. 45 min.)

• Workshop i Botanikerens værksted, hvor vi laver en kreativ botanisk aktivitet (ca. 30 min.)

•  Privat fødselsdagsbord i *Formidlingsvæksthuset eller de udendørs pavilloner,  hvor I kan dække op 
til de sultne ekspeditionsdeltagere og fejre fødselaren (1 time, på egen hånd)

* Da bordet i Formidlingsvæksthuset er i brug til aktiviteten i Botanikerens værksted er det ikke 
muligt at dække op til fødselsdagsbord her, før efter aktiviteten er afsluttet. 

Børnefødselsdag med start kl. 13:00
•  Privat fødselsdagsbord i Formidlingsvæksthuset eller de udendørs pavilloner, hvor I kan dække op 

til de sultne ekspeditionsdeltagere og fejre fødselaren (1 time, på egen hånd)

•  Stemningsfuld introduktion  
til ekspeditioner og opdagelses- 
rejser (ca. 15 min.)

•   Ekspedition (særomvisning for 
børn) i Botanisk Have (ca. 45 min.)

•  Workshop i Botanikerens værksted, 
hvor vi laver en kreativ 
botanisk aktivitet (ca. 30 min.)

PRAKTISK INDEN
FØDSELSDAGEN STARTER 
Mødested og tid: Jeres fødselsdags-
vært tager imod jer i Botanisk Have 
ved Formidlingsvæksthuset (nr. 1 på kortet). 
I kan ankomme og stille mad og drikke 15 
min. før jeres bookede fødselsdagstid. Der er 
køleskab til rådighed. 
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Indgang til Botanisk Have: Hovedindgang v. Nørreport St.  (Gothersgade 128). 

Toiletter: v. Botanisk Haves butik v. Hovedindgangen v. Nørreport (Gothersgade 128).
Der er desuden ét toilet i Formidlingsvæksthuset. 

Garderobe: Der er garderobe til jeres jakker og evt. tasker i Formidlingsvæksthuset. 

Vejr og påklædning: Medbring passende påklædning til vejret. Ekspeditionen ud i haven vil ikke
blive aflyst, og bookingen refunderes ikke på baggrund af vejret. Dog tages der begrænset hensyn 
til vejret, hvor aktiviteter i Formidlingsvæksthuset kan forlænges og turen i haven kortes ned hvis 
vejret er meget dårligt.

Forældre der ikke deltager i fødselsdagen: Kan, hvis de ønsker at opholde sig i nærheden, nyde
Botanisk Have på egen hånd. Der findes en kaffevogn ved Spejlbassinet foran Palmehuset. Se info 
om entré herunder.

Entré: Der er gratis adgang i Botanisk Have på alle udendørs områder.
Ønsker I at besøge Palmehuset og Sommerfuglehuset, skal der købes særskilt entrébillet. Entré til 
Palmehuset og Sommerfuglehuset er ikke indeholdt i prisen for Børnefødselsdagen. Billetpriser kan 
ses på museets hjemmeside https://snm.ku.dk/besoeg-os/. Der er gratis entré med årskort til Statens 
Naturhistoriske Museum. 

Afhentning: Afhentning af fødselsdagsgæster kan ske udendørs på pladsen foran Formidlingsvækst-
huset. Det er ikke muligt at blive i Formidlingsvæksthuset efter den afsatte tid. Adgang til haven via 
Hovedindgang v. Nørreport St. (Gothersgade 128).

Ordensregler i Botanisk Have: Botanisk Have er en levende udstilling og en aktiv forskningshave
med uvurderlige planter fra hele verden.

Ordensreglerne her skal følges til enhver tid:

• Bedene må ikke betrædes, og det er ikke tilladt at klatre i træerne
• Blomster, frø og andre plantedele må ikke indsamles
• Hunde og andre kæledyr må ikke medbringes
• Cykler og løbehjul må ikke medbringes
• Ophold på græsset er tilladt i udvalgte områder
• Brug af grill og åben ild er ikke tilladt
• Motionsløb, boldspil o.l. er ikke tilladt
• Personalets anvisninger skal følges

UNDER EKSPEDITION & AKTIVITET
Ekspeditionen udgår fra og ender tilbage ved Formidlingsvæksthuset (nr. 1 på kortet over
Botanisk Have). Jeres fødselsdagsvært er jeres ekspeditionsleder og er med jer hele vejen.   

Fødselsdagsgæsterne får lov at gå på opdagelse i en ekspeditionskasse, der rummer spændende 
autentiske genstande fra nær og fjern, som sætter rammen for en fortælling om Botanisk Have, 
forskere, feltundersøgelser og samlinger. 

Børnene bliver derefter ekspeditionsdeltagere på en særlig ekspedition i Botanisk Have, hvor de 



undervejs fordyber sig i fængende historier og egne undersøgelser. Det kan fx være emner som
bestøvning, frøspredning, blomsters tilpasning til livet i vand, medicinske, giftige eller spiselige
planter der undersøges. 

Børnene ender tilbage i Formidlingsvæksthuset i Botanikerens værksted, hvor de får lov at begå sig 
som rigtige botanikere, og laver deres helt egen hjemmelavede botaniske souvenir.

Voksne:
•  De deltagende voksne forventes at deltage i ekspeditionen og aktiviteterne og hjælpe 

børnene undervejs. 

• De deltagende voksne forventes at tage ansvar for oprydning og opvask indenfor den afsatte tid.

•  Botanisk Have er en museumsudstilling af levende, uvurderlige planter fra hele verden. 
Alle deltagere forventes at overholde havens ordensregler.

•  Der skal være minimum 2 og maximum 5 voksne med til fødselsdagshold på op til 15 børn.

•  Der skal være minimum 3 og maximum 5 voksne med til fødselsdagshold på op til 25 børn. 
Vi anbefaler 4-5 voksne ved 25 børn.

FØDSELSDAGSBORD OG FEJRING (PÅ EGEN HÅND)
I har Formidlingsvæksthuset og de 3 udendørs pavilloner til jeres rådighed i 1 time til hyggelig fej-
ring med jeres egen mad og drikke. 
Her kan I dække op til de sultne ekspeditionsdeltagere og fejre fødselaren.

Mad og drikke: Al mad og drikkevarer medbringer I selv. 
Der er et køleskab til rådighed.
Vi anbefaler at I, udover mad til fejringen ved fødselsdagsbordet, medbringer en nem snack
(fx pølsehorn/muslibarer/frugt el. lign.) som børnene kan få undervejs på Ekspeditionen.

Service og pynt: I er velkomne til selv at medbringe service og pynt. I overensstemmelse med 
museets værdier vil der være genanvendeligt service (krus, tallerkener, skeer, gafler, knive, brødkniv, 
skærebræt, brødkurv, og glaskander) til rådighed i friske farver. 
Vi pynter endvidere op med et par guirlander med flag (Dannebrog), farvede vimpler samt et flag 
(Dannebrog) på fod. Skulle man selv medbringe pynt, frabeder vi os konfetti. Balloner skal være i 
snor og bundet fast da de ellers let vil kunne ende i haven. 

Opvask og oprydning: I skal selv vaske det service I har benyttet, så det er klar til at blive lånt af 
andre fødselsdagsgæster. Dette skal ske inden for den time hvor Formidlingsvæksthuset og de uden-
dørs pavilloner er reserveret til jer. Der er udstyr til rådighed til håndopvask.

I skal ligeledes selv nedtage og afskaffe pynt. Der er skraldespand til rådighed.

Vi glæder os til at se jer til Fødselsdagsekspedition i Botanisk Have! 
Mail: Foedselsdag@snm.ku.dk.


