
 

 
 

Foreldrenettverk 

 

God fortsettelse i 4. 

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 4. 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 9- ÅRINGENE 
 
SØKEREN 
Niåringen er en søker. Han søker seg selv, kameratene sine, meningen med livet, 
foreldrene sine, ømhet, forståelse og kjærlighet, integritet og noe morsomt å holde på 
med. Det siste kan ikke minst by på problemer. Niåringen kan være en grubler og han kan 
vise at han er veldig lei seg. Han er kjempeflink til å klage, mindre flink til å gjøre noe med 
det. Ingen kan som niåringen kunsten med å se tvers igjennom voksne, om det er foreldre 
eller lærere. 
 
Gjennom hele barndommen går det en usynlig vei fra total avhengighet til større 
selvstendighet. I niårsalderen ser vi det helt tydelig. Niåringen elsker bøker og fortellinger 
om barn som drar ut på eventyr og klarer seg på egen hånd, uten voksne. Når slike 
fortellinger har så stor appell nettopp i den alderen, sier det noe om niåringens behov for å 
bli mer selvstendig og uavhengig. I bøkenes verden settes barna på mange prøver, men de 
overvinner vanskelighetene og kommer til slutt trygt tilbake til de voksne. 
 
De fleste niåringer vet med en del av seg hva de får lov og ikke lov til å gjøre, men de kan 
likevel glemme seg og handle impulsivt. Særlig når de er sammen med venner kjenner de 
seg trygge og litt tøffe, og de kan derfor finne på altfor vågale ting. Niåringens evne til 
selvstendighet varierer, noen trenger støtte og oppmuntring til å klare mer på egen hånd, 
mens andre trenger kanskje å skjønne at det finnes ting de ikke er store nok til å klare 
alene. 
 
Niåringen forstår ofte mye både om seg selv og andre mennesker - og om relasjoner 
mellom mennesker. De kan være modne og forståelsesfulle og ha et våkent blikk for 
hvordan voksne har det. De kan dikte opp lange forklaringer på det de ser, og de lever seg 
lett inn i andre menneskers verden. Barn på ni år blir etter hvert mer opptatt av abstrakte 
tanker. Særlig ser de ut til å være interessert i begrepet rettferdighet – i en dypere 
forstand enn det gamle, barnslige: 
«Det er urettferdig, altså». I denne alderen begynner de ofte å spørre og filosofere på en 
voksen måte.  
 

  



 

TEMAARK   
4. klasse  
 
Tema: Fysisk aktivitet 
 
Det er skjedd en formidabel økning i barns stillesittende aktiviteter. Det er god 
dokumentasjon for at stillesitting er en risikofaktor for dårlig helse. Tiden som benyttes i ro 
foran ulike skjermer øker med stigende alder. Faste rammer er enkelt å forholde seg til for 
både voksne og barn. Å tidsbegrense daglig skjermaktivitet kan være en god løsning. Inspirer 
til aktiv og sosial lek og aktivitet. 
 
Mange barn og ungdom blir kjørt til skolen, hovedsakelig fordi veien dit er for lang eller for 
farlig. I tillegg til at det er bra for kroppen og konsentrasjon på skolen, er skoleveien for 
mange en viktig sosial arena. Om det er langt til skolen – er det mulig å bli kjørt et stykke? 
 
Det er behov for å få barna mer fysisk aktive og redusere stillesitting.   
 
Anbefalingene for fysisk aktivitet og stillesitting for barn og unge er: (Helsedirektoratet)  
 

 Minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag. Aktiviteten bør være variert og 
intensiteten både moderat og hard. 

 Fysisk aktivitet utover 60 minutter daglig gir ytterligere helsegevinster. 

 Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere 
aktiviteter som gir økt muskelstyrke og styrker skjelettet. 

 
Barna i niårsalder har et stort potensial for læring i denne perioden. Inspirer og var støttende 
til å lære bevegelser med kroppen og utvikle bevegelsesglede. 
 
Hva kan foreldrene gjøre?  

 Først og fremst: Gjør noe som barna synes er gøy! 

 Foreldrene er viktige rollemodeller for barna, også i forhold til aktivitet. Barn gjør ikke 
som vi sier, men som vi selv gjør. Barn setter pris på at foreldrene deltar i leken i 
blant.  

 Gi barna varierte muligheter og utfordringer for å være i fysisk aktivitet, utfordrende 
lekemuligheter ute og inne. 

 La barnet delta i enkle idrettsaktiviteter og lagspill. 

 Lær barnet hvordan være aktiv i trafikken. 

 Bidra til at barna får gå eller sykle til og fra skolen og andre aktiviteter, gjerne i følge 
med voksne. 

 Å være fysisk aktiv er mer enn bare å være aktiv i idrett! Fysisk aktivitet innebærer alt 
som medfører bevegelse, og samtidig øker energiforbruket vesentlig, som lek, 
friluftsliv, uteaktivitet, idrett, mosjon, hagearbeid, snømåking, husarbeid, turgåing 
med mer. Bare fantasien setter begrensninger. 

 Vannaktiviteter er viktig – sørg for at barnet kan svømme.  



 

 Leke med ball, klatre, hoppe, sykle, stå på ski/ skøyter, enkel orientering. 

 Sett grenser for hvor mye tid barnet får lov til å bruke foran nettbrett, mobil, tv’en 
eller på å spille dataspill. 

 
Lange perioder med stillesitting bør avbrytes med lett aktivitet. Bytt ut stillesitting og tid i ro 
mot aktivitet med lav intensitet hvor du står, går eller rusler. Barn og unge bør ha mulighet 
til regelmessige korte aktivitetspauser med lett muskelaktivitet i noen minutter. 
 
 

FORSLAG TIL SAMLING 1: foreldre og barn 
4. 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 (noe avhengig av årstiden og vær):  
• ”Skummel” refleksskattejakt med lommelykt en mørk kveld 
• Skilek på skolens område eller et annet sted 
• Hjørnefotball i gymsalen 
• Gulvfillehockey i gymsalen 

  



 

FORSLAG TIL SAMLING 2: foreldre 
4. 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 faktaark eller temaark over. 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 niåringene 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! 
 


