
 

 
 

Foreldrenettverk 

 

God fortsettelse i 3. 

klasse 

Miljøskapende foreldrenettverk gir godt miljø 

for både foreldre og barn 

 

Barn og foreldre som begynner på skolen skal 
tilbringe mange år sammen – først 7, kanskje 10 og 
for noen opp til 13 år. Da blir felleskapet mellom 
barna og foreldrene viktig for trivsel og oppvekst. 
 
Gran kommune har i sin Rusmiddelpolitiske handlingsplan gått inn 
for at det skal være miljøskapende foreldrenettverk på alle årstrinn. 
Alle på 1. årstrinn som ønsker hjelp til å starte dette arbeidet kan få 
det.  
 
Her vil dere finne litt info om foreldrenettverk, faktaark og temaark 
som kan være utgangspunkt for diskusjoner, og forslag til samlinger.  
Foreldrekontakter i hver klasse er ansvarlige for nettverksarbeidet. 
Det betyr ikke at de skal gjøre alt arbeidet selv, men bygge nettverk 
gjennom å engasjere de andre foreldrene i oppgavene.  
 
 
Hvis dere som foreldrekontakt har spørsmål til nettverksarbeidet er 
dere velkommen til å ta kontakt med en av oss: 
foreldrenettverkskoordinator Inger Reidun Fleischer 
Inger.Reidun.Fleischer@gran.kommune.no (915 18 823), helsesøster 
Anne Berit Rustad anne.berit.rustad@gran.kommune.no (908 02 516), eller 
kommunepsykolog Marte Brenne Nordstoga marte.brenne.nordstoga@gran.kommune.no 
(454 45 532). 
 
Du kan også ta kontakt med skolens helsesøster. 
 

  

Miljøskapende 

foreldrenettverk 

….. betyr at foreldre til 
barn som er mye sammen 
(f.eks. en skoleklasse) blir 
kjent med hverandre slik at 
de på en naturlig måte kan 
ha en del kontakt og 
samvær for å drøfte 
forhold av felles interesse 
som angår barna. 
Nettverket kan ta initiativ 
til miljøskapende 
fellesarrangementer, 
samtaler rundt 
grensesetting, samarbeid 
om henting av barn etter 
arrangementer osv. Det er 
hele tiden foreldrene selv 
som må ha ansvaret og 
bestemme 
aktiviteten i nettverket, 
men det kan skje gjennom 
et samarbeid med skolen 
eller som en forlengelse av 
allerede etablerte 
klasseforeldregrupper. 
(Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan) 
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FORELDRENETTVERK I GRAN 
 
Foreldenettverk er forankret i Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2017-2020. Målet er at alle 
på 3. årstrinn i løpet av året har to samlinger, som enten faller sammen med de ordinære 
foreldremøtene eller arrangeres i tillegg til disse. Den ene samlingen er felles for foreldre og 
barn, der det legges opp til felles aktiviteter og lek ute eller inne, felles kveldsmat el. på 
skolen eller et annet sted. Den andre samlingen er for foreldrene der det blir anledning til å 
drøfte saker som angår elever i denne aldersgruppen og det å være foreldre. Det er 
foreldrene selv som har ansvar for å holde disse samlingene, gjerne i samarbeid med skolen 
og da spesielt kontaktlærer. Det er viktig å merke seg at det er frivillig for foreldre og 
grupper å delta. Dette er et TILBUD, men vi håper flest mulig blir med. 
 
Vi vet at noen foreldre har dårlig erfaringer med egen skolegang, eller av andre grunner er 
redd for å stille i større forsamlinger som foreldremøter. Foreldrekontakt er en 
tillitsvalgtsfunksjon og vi har tro på at dere møter deres medforeldre på en god måte. Det er 
viktig å prøve å få med alle. Noen foreldre trenger litt ekstra informasjon, tilbud om 
samkjøring og å bli etterspurt. Det koster lite å ta en telefon  
 
 
Det er mulig å søke kommunen om økonomisk støtte, se siste ark. 1. og 8. klasse prioriteres.  
 
 
Bruk 15 minutter på å drøfte i grupper følgende spørsmålsstillinger: 

 Hva tenker jeg umiddelbart om foreldrenettverk i min klasse? 

 Hva tror jeg at jeg kan få ut av slike samlinger på årstrinnet vårt? 

 Hva synes jeg kunne være viktig å snakke om på foreldresamlingen? 

 Hvilke aktiviteter/fellesskapsopplegg kunne være artige å ha sammen med foreldre 
og barn på årstrinnet? 

 Hva er jeg mest skeptisk til med et slikt opplegg? 
 
Bruk deretter 5-10 minutter felles der hver gruppe sier litt om hva som kom opp. 
Foreldrekontakten noterer ned stikkord fra drøftingen.  
 
 
 

Lykke til! 

 
 
 



 

FAKTAARK  
8 - ÅRINGENE 
 
Åtte år – interessert i alt som gjør livet lett å leve. 
Åtteåringen er som regel meget hyggelig, full av innfall og ideer, entusiasme og fantasi. 
Han liker seg selv. Dermed liker han også andre.  
Han kan sette et stort skilt på døra si med ADGANG FORBUDT, og foretar seg ting der inne 
som han alene fatter betydningen av. Han elsker hemmelige klubber. 
De fleste åtteåringer vet forskjell på hva som er lov og ikke lov, på godt og vondt, på riktig 
og galt. Men de vil helst slippe å sette spørsmålstegn ved disse tingene. Dårlig samvittighet 
plages han sjelden med, men han har forstått at alt han gjør får konsekvenser. Og det kan 
plage han. Lynet kan slå ned i huset bare fordi han ga brødskiva til hunden mens ingen så 
på. 
 
Han trenger rammer, slik alle barn og unge gjør. De trenger klare og forutsigbare 
regler. De er i en periode av livet der de forsterker det de tidligere har 
lært. 
 
Åtteåringen har for lenge siden oppdaget at det er forskjell på jenter og gutter, og man kan 
se en tendens til at de grupperer seg etter kjønn.   
Barn i åtteårsalderen har evne til å gå inn i hele og fulle vennskapsforhold. Vennskap 
som innebærer omtanke og omsorg for andre, men også betyr krangling og sjalusi. 
Åtteåringen befinner seg i en ”midt-imellom-periode”, den såkalte latensperioden, som 
ligger mellom småbarnsalderen og ungdomsårene. De sterke lidenskaper og de helt nære 
og intime relasjonene fra de første leveår er fortid. Dette er år med en slags stillhet og ro, 
før den mer turbulente puberteten setter inn, etterfulgt av tenåringens søking etter 
voksen. 
 
 
 
Vi skal gi tulipanen et så gunstig miljø 
at den blir så stor, vakker og velutviklet 
som den overhodet har muligheter for å bli - 
men den skal ikke tvinges til å bli en rose. 
August Frøbel 

 
 

  



 

TEMAARK  God oppførsel: ros eller ris? 
3. klasse  
 
Vi vil alle at barna våre skal oppføre seg bra, være flinke og samarbeidsvillige, 
men hvordan skal vi få til dette? 
 
For det første – ingen barn oppfører seg bra til enhver tid, om vi forventer dette av dem vil 
både barn og foreldre føle seg mislykket.  
 
Oppmerksomhet  
Et barn er helt avhengig av å føle seg sett og å være i kontakt med de viktige voksne rundt 
seg. Barn søker derfor oppmerksomhet fra andre, spesielt foreldrene sine, enten det er 
positiv (ros) eller negativ (kritikk) oppmerksomhet. Hvis de ikke oppnår positiv 
oppmerksomhet, kjemper de for å få negativ oppmerksomhet ved å oppføre seg dårlig, siden 
det er bedre enn ingen oppmerksomhet i det hele tatt.  
 
Så grunnlaget for god oppførsel er et godt samspill med foreldre hvor dette grunnleggende 
behovet for oppmerksomhet er dekket. Barn trenger mange erfaringer hver eneste dag med 
å bli lyttet til, å bli trøstet, at voksne tar seg tid til å leke/være sammen med barnet og de har 
det fint sammen.  Første skritt mot god oppførsel er å spørre seg hvordan dette behovet er 
dekket hos mitt barn. 
 
Ris eller ros? 
Barn tenkes å ha et naturlig indre ønske om å samarbeide og deres ønske om belønning er 
en god motivasjonsfaktor for forming av oppførsel.  Barn må lære at de voksne bestemmer, 
og at dårlig oppførsel har sine konsekvenser. Samtidig må barna vite at de er elsket, og at 
foreldrene forventer at de skal klare det bedre neste gang. Å bruke fysisk avstraffelse som 
for eksempel ris har alvorlige følger for barna, og ikke-voldelige framgangsmåter gir bedre 
resultater på lang sikt både for barnet og foreldrenes forhold til barnet. Å bruke fysiske 
avstraffelser mot barn er ulovlig i Norge.  
 
Å forsterke det positive framfor det negative 
Å belønne barna for god oppførsel fører automatisk til at man fokuserer på det de gjør 
positivt.   
 
Foreldre oppfordres til å forsøke å ta barna ”på fersk gjerning” i å gjøre noe riktig, og så gi 
dem ros for det. Prøv så langt det lar seg gjøre å være nøytral eller likegyldig overfor det gale 
barna gjør, og heller konsentrere entusiasmen og de positive følelsene rundt det de gjør 
riktig og lykkes med. 
 
Det kan også være lurt å tenke igjennom hvordan du egentlig snakker til barnet ditt, da vi 
mer enn vi er klar over ofte gir barna negative tilbakemeldinger. I stedet for å dvele ved 
problemer eller å straffe barna for at de ikke er perfekte, oppfordres foreldre til å be barna 



 

finne løsninger ved å rettlede dem. I mange tilfeller får vi heller får la være å si noe, dersom 
vi ikke kan si noe positivt eller rettlede barna på en positiv måte. 
 
Noen eksempler: 
Dveling ved det negative: 
Du hører ikke etter 
Det der klarer du aldri 
Ikke vær dum 
 
Hvordan gi positiv rettledning: 
Først anerkjenne barnets følelser, opplevelse eller intensjon («Jeg skjønner at du er sliten nå, 
og ikke har så lyst..») 
Vær konkret og beskriv det du vil barnet skal gjøre («Nå vil jeg at du skal henge opp jakka 
di», istedenfor : «Ikke sleng den jakka på gulvet!») 
«Hør etter når jeg snakker» (tydelig , men vennlig) 
«La oss se om det kan gjøres på en annen måte» 
«Hvordan kan vi løse dette bedre neste gang?» 
 
Ved å påpeke og anerkjenne positive ting ved barna og den måten de oppfører seg på, vil de 
også etter hvert se positivt på seg selv. Dette selvbildet vil ikke bare motivere dem for 
samarbeid, men også gi dem selvrespekt, selvtillit og en god selvfølelse. 
 
Å bare bruke belønninger er ikke nok 
Belønning motiverer, men de gir ikke barna all den forståelsen de trenger. En prat om hva 
som er rett og galt, fornuftig og ufornuftig må følge belønningen. 
 
Her er en liste over situasjoner som kan føre til at barn ikke gjør som de blir bedt om:  

 De har blitt skuffet eller er redde, og trenger å få snakke og få forståelse, og du har ikke 
tid til å høre på dem.  

 De er trette og trenger å slappe av litt; noe har forstyrret den naturlige rytmen deres.  
 De er sultne.  
 De vet ikke hva de kan forvente, og trenger mer tid til å forberede seg.  
 De har ikke fått noen oversikt over hva du forventer og hvordan reglene er.  
 De er overstimulert av for mye skjermbruk, en altfor lang handletur, for mange 

mennesker, for mye moro, for mye dessert, eller for mange aktiviteter.  

 
Noen kjøreregler og budskap for å få barna til å samarbeide med deg:  
 
 Gi beskjed på en tydelig, men vennlig måte: «Nå vil jeg at du skal…», ikke still spørsmål 

hvis det egentlig ikke er et spørsmål («kan du ta ut av oppvaskmaskina?») 
 Lytt til barna hvis de protesterer 
 Bruk belønninger 
 Ta kommandoen 
 



 

Den enkleste formen for belønning er at barna får mer tid sammen med deg. Ellers bør man 
merke seg de tingene barna dine liker best, og så bruke disse tingene som belønning. De 
tingene du ville tatt fra barna som straff, kan du i stede gi dem som belønninger.  
 
 
Disse ovenfor nevnte kjørereglene må brukes sammen med fem enkle budskap som barn 
trenger å høre – om igjen og om igjen:  
 Det er lov å være annerledes 
 Det er lov å gjøre feil 
 Det er lov å vise negative følelser 
 Det er lov å ville ha mer 
 Det er lov å si nei, men husk at det er foreldrene som bestemmer 
 
 
 
 
 
 
OPPGAVE: Samtal om hva dere synes virket fornuftig i teksten over, synspunkter og hva dere 
reagerte på med undring eller synes var rart. Hvordan kan vi bli flinkere til å fokusere på de 
positive tingene barna gjør, istedenfor hele tiden mase om det negative? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB:  
Alle foreldre kan i perioder oppleve å streve med barna sine, og mange faktorer kan virke inn 
for at man kan ha behov for litt støtte i foreldrerollen. I Gran kommune er det mulig å søke 
om hjelp gjennom søknad til Inntaksteam. Hør med barnets helsesøster, ellers finnes 
søknadsskjema på kommunens hjemmeside.  
 
 
Kilde: «De utrolige årene» av Carolyn Webster-Stratton, Gyldendal Norsk forlag 2007, og 
John Grey. 



 

FORSLAG TIL SAMLING 1: foreldre og barn 
3. klasse 
 
Aktiviteter, opplevelser, fellesskap 
Samlingen skal være med på å skape fellesskap mellom foreldre og barn. Det bør derfor 
legges opp til en trivelig opplevelse.  
 
Ideer til opplegg: 
Samlingene kan være på skolen i klasserommet, gymsalen, hjemme hos noen, ute 
på fotballbanen, på lekeplassen. 
Kvelden kan begynne eller avsluttes med felles kveldsmat. 
 
Ideer til aktiviteter  
 
Inneaktiviteter: 

 Leseaktiviteter på skolen evt. i samarbeid med lærere 

 Hviskeleken: Denne leken kan gjøres enten ved å sitte i en ring på gulvet, eller hvis 
dere sitter rundt for eksempel et bord. En begynner med å hviske et ord i øret til 
nærmeste speider. Deretter hviskes ordet i øret til de øvrige barna rundt bordet, Hele 
tiden så lavt at ingen andre hører hva som blir sagt. Når ordet kommer tilbake til den 
som fant på ordet, skal han si ordet han har blitt hvisket høyt. Ofte har ordet 
forandret seg undervegs, og da må også det opprinnelige ordet fortelles. Ofte fører 
det til mange lattervekkende episoder.  

 Adjektivhistorie. Noen skriver en historie om de personene som er i tilstede, uten å 
sette inn adjektiver. Deltakerne skal finne på adjektiver; grisete, grønne, døde, 
fjollete, sure... Disse ordene fyller historiefortelleren inn i historien og leser den til 
slutt. Forbered deg på å le! 

 
Uteaktiviteter: 

 Skattejakt ute. Innenfor et avgrenset område legges det ut eller ”halvgjemmes” det 
pappbiter i ulike farger med en kode på. Hvem kan finne flest mulig og notere koden? 
Best med lag. Premiering? 

 Troll og stein. Også her er det fornuftig å avgrense området. To-tre barn er troll og 
skal forhekse de andre ved å ta på dem. De som blir tatt og forhekset må sitte på huk. 
Andre kan "fri" dem ved å berøre "steinen". Bytt troll flere ganger. 

 To på tre bein. To og to skal løpe sammen med et av beina bundet sammen med den 
andres bein. Flere trebeinpar skal konkurrere om å komme først i mål. 

 
 
 
 
 

 



 

FORSLAG TIL SAMLING 2: foreldre 
3. klasse 
Samlingen kan være lagt til et vanlig foreldremøte i løpet av året, eller som 
en egen kveld. Denne samlingen er bare for foreldrene. 
 

Ideer til opplegg: 
Foreldresamlingen kan gjerne ta utgangspunkt i ett av de temaene som er 
beskrevet på temaarkene. Arkene kan brukes som innledning av den som leder 
møtet, eller de kan brukes direkte i gruppearbeidene underveis. Det er viktig at 
den som skal lede møtet har lest igjennom temaarket og vet hva som skal 
foregå, og har tenkt på hvordan.  
 
Fakaarkene om 8-åringene kan også danne utgangspunkt for en temakveld. De 
kan også deles ut til deltakerne som et eget ark som den enkelte tar med seg 
og studerer på egenhånd. 
 
Samlingen kan være på skolen i klasserommet eller et annet rom, eller hjemme 
hos noen. Det er viktig å få alle foreldrene til å komme og føle seg trygge og 
velkomne. Å legge inn felles kveldsmat i løpet av samlingen er ofte vellykket.  
 
Det går an å få tak i en innleder som snakker om temaet. Foreldreveileder, 
kommunepsykolog, PPT, helsesøster, barnevern og andre kan spørres. De fleste 
vil likevel klare å håndtere dette på en god måte på egen hånd. HUSK. Her er 
det vanlige mennesker med en felles interesse i barna som er samlet. 
 
Forslag til gjennomføring: 

1. Velkommen v/foreldrekontakt eller andre 
2. Presentasjon av temaet. Se temaark eller bruke en innleder. Det deles i 

grupper. Samtale ut fra temaarkene. Ca. 30 – 45 min. 
3. Lufting av tanker i fellesskap. Ca. 15 min. 
4. Kveldsmat. Eventuelt noe å bite i under gruppesamtalen. 

 
LYKKE TIL! 


