
 FILTFILUREN 

- et projekt i Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave 
 

 
Baggrund for projektet: 

 

I forbindelse med fejring af børnenes fødselsdage har vi i flere år arbejdet 

med, at børnene selv laver fødselsdagsgaverne af naturting fundet i 

børnehaven. Alle børn får den samme gave i løbet af året.  

 

For at hvert enkelt barn skal have forskellige gaver de år, de er i vores 

børnehave, er det nødvendigt med i alt 4 fødseldagsgaver: Drømmefanger, 

Held og lykke pose, Tryllesværd og nu i sidste gavegivning, inden vi starter 

forfra igen, en Filtfilur.  

 

Sammen med gaven får børnene også et eventyr, som handler om den gave, 

de har fået. Eventyret har de voksne i børnehaven fundet på, så det tager 

afsæt i børnenes hverdag i børnehaven. 

 

 

Produktbeskrivelse: 

 

En filtfilur er en fantasivæsen, som er lavet af uld, og filtet omkring en 

afrundet sten. Den kan have filthale, filt ører, filthår osv. Filten er udsmykket 

med tråd og perler af forskellig slags. 

 

 

Procesbeskrivelse: 

 

1.etape var at alle børn og voksne i sensommeren tog på heldagsudflugt til 

Thorup strand med bus. Udover mange andre aktiviteter den dag, samlede 

børnene ved havet strandsten i forskellige, passende størrelser. De var blevet 

præsenteret for Filtfiluren, og at stenene skulle bruges til fødselsdagsgaver. Vi 

fik samlet 2 spandfulde sten til at tage med hjem til børnehaven. 



2.etape var at alle børn over flere omgange fik filtet, altså fik betrukket en 

strandsten med filt. Filten blev lavet af uld opblødt i en  sæbespånevand. 

Der blev også filtet enten ved at rulle en pølse eller trille en kugle. Disse blev 

brugt til at lave filuren med senere. 

 

3.etape var at alle børn over flere omgange var med til at lave filtfilurer. De 

filtede strandsten blev dekoreret med tråd i forskellige farver og perler af 

forskellig slags. 

 

4.etape var at pakke en filtfilur ind som gave, sammen med fødselsdagskort 

som børnene også selv har malet, og sammen med et ”Eventyr om Filtfiluren”. 

Gaven blev overrakt til fødselsdagen enten ved en ceremoni i børnehaven, 

eller der hjemme ved det enkelte barn.  

Ceremonien i børnehaven er, først at alle børn og voksne synger og 

fødselsdagsbarnet hejser flaget op i flagstangen udenfor, så er der 

fødselsdagssang/hurraråb/gavegivning ved bordet. Alle børn skiftes til at give 

gaven og sige tillykke, inden den pakkes op. ”Næh, det er jo en Filtfilur.” Og til 

sidst spises der fødselsdagsmad (boller og frugt), som fødselaren har med. 

Nogle gange blev eventyret læst op/fortalt, mens vi spiste. 

 

 

Opsamling: 

 

Vores fødselsdagsgaveprojekt(er) har været en succes. Det er med stor 

forventning at børnene holder fødselsdag, selvom de jo godt kender gaven i 

forvejen. Mange af de børn som nu er startet i skole, har stadig deres 

fødselsdagsgaver der hjemme som et minde om deres børnehavetid. 

 

Fødselsdagsgaven får den store betydning, formodentlig fordi den udspringer 

af børnenes dagligliv i børnehaven: De har selv lavet den, og af noget som de 

selv har fundet i eller som har forbindelse med børnehaven. Og så bliver 

gaven vævet sammen i eventyret med børnenes liv i børnehaven. 

 


