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Råd og tips i forbindelse med bursdagsfeiringer 

 

Bursdag er en hyggelig fest for bursdagsbarnet, og også en veldig viktig dag. Vi i FAU har derfor satt 

ned noen punkter som kan være nyttige i forbindelse med feiringen. 

Innbydelse: Hvis alle jentene eller alle guttene i klassen er invitert, kan invitasjon leveres på skolen 

og legges i meldemappa. Hvis ikke alle jentene eller guttene er invitert så må invitasjonene 

sendes/leveres på fritiden. Stå på utsiden av skolen og levere innbydelser til barna er ikke lov. 

Eks: Alle jentene er invitert, og noen gutter. Da kan invitasjonen til jentene sendes med meldemappa, 

mens invitasjonene til guttene må levers ut etter skoletid i postkassa eller på døra. 

Tilbakemelding: Hvis foreldrene til bursdagsbarnet ønsker å få tilbakemelding på hvem som kommer, 

så bør man si ifra om man kan eller ikke. Grunnen til det er f.eks. planlegging av matinnkjøp eller 

informasjon til lokalene hvor bursdagen skal være. Alt planlegges etter antall. Alle klassene får utdelt 

klasselister i starten av skoleåret, så finn telefonnummer til foreldrene her og ring om innbydelsen 

har blitt borte. 

Bursdagsgave: Når det blir mange bursdager på kort tid, kan det fort bli veldig dyrt med alle 

bursdagsgavene. Det kan være en ide å snakke om dette på for eksempel 

foreldremøte/mamma/pappa-kvelder om hvilken sum man skal legge seg på. Da blir det likt for alle. 

En ide kan være å slå seg sammen med andre foreldre, da kan det fort bli rimeligere.  Synd hvis et 

barn ikke kan komme i bursdag på grunn av at det blir for dyrt. Da bør man snakke med andre 

foreldre og finne en bra løsning, slik at alle barna kan komme på bursdagsfest. Festen er oftest det 

viktigste for barnet! 

Mat i bursdagen: Mange foreldre ønsker å tilpasse seg slik at alle barna får den maten de vil ha. Det 

kan være allergier, religion eller andre faktorer som spiller inn, og det er viktig at man informerer om 

dette. Eventuelt kan man sende med barnet egen mat i bursdagen, hvis det er det beste. Ikke la 

maten hindre barnet å komme i bursdagen. De fleste foreldrene er veldig fleksible sånn, og vil ikke se 

på det som uhøflig.  

Barn som er funksjonsnedsatt: Hvis et barn i klassen er funksjonsnedsatt, så bør det ikke være noe i 

veien for at barnet blir invitert i bursdager. Skolen kan være behjelpelige med å snakke med 

foreldrene til de barna det gjelder eller finne ut av hvordan det kan løses på best mulig måte. Enten 

ved at dere kan bruke lokalene på skolen, så barn som sitter i rullestol også kommer inn. Eller at 

foreldrene til barnet som er funksjonsnedsatt deltar i selskapet, hvis vertskapet syns det er vanskelig 

å forholde seg til situasjonen.   

Stikkordene er snakk sammen (kommunikasjon), så alle barna kan kose seg på bursdagsfest. 

Ha et flott bursdags-år!!  
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