
Retningslinjer fgr bursdagsfeiring fgr elever ved Vgllebekk skgle 
 

Elever ved Vollebekk skole kan låne lokaler på skolen til feiring av bursdag med hele klassen. 

Lån av lokaler er gratis på hverdager. I helg må kostnaden for tilsynsvakt dekkes. Dette 

avtales nærmere direkte med skolen. 

 

Lokalene det gjelder er allrommet; området ved Kunnskapstrappen, og Mat og helse 1 

(kjøkkenet med vindu mot allrommet). 

 

For lån av lokaler sendes mail til: vollebekk@ude.oslo.kommune.no 

 

 

 Søsken kan også søke, skolen vurderer kapasitet 

 Hvis man skal forberede bursdag før kl.17 må det avtales med skolen ift nøkler, 

bord, stoler etc.. Vaktmesteren må vite behov for stoler og bord dagen før. 

 Anbefaler at bursdager ikke starter før kl.17. Bygget stenger kl.22.00 

 Anbefaler at bursdager er mandag-fredag. 

 

 

Retningslinjer: 

- Lokaler kan lånes på skolen hvis hele klassen inviteres 

- Invitasjoner kan deles ut på skolen hvis hele klassen inviteres eller alle 

jentene/guttene i en klasse inviteres 

- Enkeltbarn fra andre klasser kan inviteres, når hele egen klasse eller alle 

jentene/guttene i klassen er invitert 

- Bursdagsgaven skal ikke koste mer enn kr 100,- 

o Gaven kan gjerne koste mindre, være hjemmelaget eller flere kan gå sammen 

om å spleise på gave 

o Man trenger ikke å bruke penger på dyre kort. La eget barn tegne 

bursdagskortet eller skriv en hilsen rett på pakken 

- Det er viktig med nok voksne tilstede i selskapet, særlig ved lån av lokaler på skolen 

o FAU anbefaler at det er minimum tre voksne tilstede i selskapet på skolen når 

hele klassen inviteres. Det er mange barn med ulike behov som skal passes på 

- Ha fokus på det sosiale, og ikke på hva eller hvor mye som serveres 

  

 

Nge å tenke på: 

FAU ber om at invitasjonene deles ut på andre måter enn på skolen hvis ikke hele klassen 

inviteres i bursdagen. Inviter for eksempel via SMS eller ved å levere på døra hjemme. 

Bakgrunnen for dette er at vi ønsker at alle skal bidra til et inkluderende sosialt miljø i 

klassen og på skolen, og unngå at hvem som inviteres eller ikke i en bursdag skal bli fokus for 

barna. 

Hvis ikke hele klassen inviteres i bursdag, ber vi dere også om å tenke over hvilke(t) barn 

som ikke inviteres. Det er utrolig sårt og leit å være den som aldri blir bedt i bursdag til noen 

av klassekameratene sine. Som foreldre har vi et stort ansvar for klassemiljøet og for å sørge 

for at barn ikke ekskluderes og holdes utenfor det sosiale miljøet i klassen.  



Vi ber dere også om å være oppmerksomme i forhold til invitasjoner som deles ut og om det 

er noen bursdager barnet ditt ikke vil gå i. Det er selvfølgelig lov å takke nei til en invitasjon 

dersom det ikke passer å gå, men snakk med barnet ditt og finne ut hva som ligger bak 

dersom barnet ikke vil gå i en bursdag, sånn at ikke enkeltbarn holdes utenfor det sosiale 

klassemiljøet ved at de andre barna ikke kommer i bursdagen deres.    

 

https://www.unicef.no/nyheter/4070/det-ligger-mye-makt-i-en-bursdagsinvitasjon 

 

 


