
 

 
 

Foreldrenettverk 

 

God fortsettelse i 10. 

klasse 

Miljøskapende foreldrenettverk gir godt miljø 

for både foreldre og barn 

 

Det går mot slutten av grunnskolen. Foreldre og 
barn/ungdom har nå vært mer eller mindre sammen i 10 år 
gjennom sin tilknytning til et skolefellesskap. Det har vært 
opplevelser på godt og vondt, mest godt håper vi.  
 
De som har møttes gjennom foreldrenettverk oppigjennom 
har drøftet mange ulike ting, og forhåpentligvis kunnet 
spille på de andre foreldrene de har hatt rundt seg. 
Felleskapet mellom barna og foreldrene tenkes fortsatt 
viktig for trivsel og utvikling. Å få til samlinger også i 
10.trinn kan være av stor betydning.  
 
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 10. 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 10 trinn 
 
BÅDE BARN OG VOKSEN- FRYKT FOR DET UKJENTE 
 
Etterdønninger etter 9. trinn, der ungdommene er seg selv nok, fortsetter også utover i 10. 
trinn. Likevel kan det merkes at livets alvor sniker seg innpå dem. De retter i større grad 
blikket fremover, ”samler seg sammen”, blir mer stabile og det kommer tydeligere frem 
hvem de er og hva de vil.  
 
Etterhvert endres rollene mellom foreldre og barn, fra å være den som tar avgjørelser og 
bestemmer blir foreldrene mer samtalepartnere og rådgivere. Dette er også utfordrende.  
 
En kan lett forledes til å tro at de nå kan ta ansvaret for seg selv. Men ungdommene trenger 
fremdeles tydelige voksne som kan fremstå som veiledere og modeller – hvem skulle de 
ellers lære hva det vil si å være voksen av? 
 
Angsten for det ukjente kan bringe ungdommen opp i endeløse diskusjoner med opphavet, 
for å sjekke ut om foreldrene fortsatt henger med og bryr seg om dem, på tross av konflikter 
og meningsforskjeller. 
 
Det kan være en hjelp å tenke tilbake på egen løsrivelse. 
Enten de raser ut eller trekker seg unna kan det være vanskelig å takle for omgivelsene. 
HOLD UT ALLIKEVEL! Selv om ungdommen trenger fasthet og rammer, er det viktig 
ikke å presse på, men vise at vi er tilstede for dem når de trenger oss. 
Rettferdighetssansen kan synes å være overutviklet på denne tiden. For mye og for lite 
reaksjon kan være like ille. Straffer vi for hardt kan skamfølelsen bli så stor at de stenger helt 
av. Om vi ikke reagerer, kan de oppfatte det som et uttrykk for at vi har gitt dem opp eller 
ikke bryr oss. De vil bare fortsette til de får en reaksjon. Et tips kan være at foreldrene gir seg 
tid til å tenke før de forhandler eller setter en grense. Uansett regelbrudd og sabotasjer er 
det vesentlig å opprettholde dialog. 
 
Noen har mange planer, store ambisjoner om hva de vil få til og kan i beste mening ta på seg 
i meste laget med oppgaver. Dette kan gå på overskudd og nattesøvnen løs og det kan være 
vanskelig å bli konfrontert med egne begrensninger. 
 
Snakk med andre foreldre 
Dette er også en periode der mer negativ atferd kan manifestere seg som skulking, stort 
alkoholforbruk etc. Selv om kroppen nå har tatt mer voksne former er de fortsatt barn og 
trenger foreldrenes veiledning i hvordan sette gode grenser for seg selv. Som forelder er det 
lett å føle seg avmektig og tro at en er alene om usikkerheten. Det er gode grunner til å ta 
kontakt med andre foreldre, og ofte vil en da oppdage at flere står i de samme dilemmaene. 
Gjennom denne kontakten vil en kunne ta avgjørelser som vurderes rett i forhold til egen 
ungdom, sett i lys av hva andre foreldre tenker. 
 
Seksualitet 
Utviklingen av egen seksuell identitet er et annet viktig tema i denne fasen. Alvoret i 



 

eventuelle kjæresteforhold kan øke og sjalusien føles sterkere. Samliv og seksualitet er tema 
på skolen og de fleste passerer den seksuelle lavalder. Fokuset på dette temaet kan nok for 
noen oppleves som et press. Det blir viktig å demme opp for flertallsmisforståelsen om at en 
må ha kjæreste og gjerne debutere seksuelt. Fortsatt er det bare en av tre som har hatt sitt 
første samleie når de går ut av ungdomsskolen. Det er viktig at de får tid til å finne ut av 
egne følelser. For noen handler det også om å finne ut av i hvilken retning tiltrekningen går. 
På tross av større åpenhet om homofili, kan det fortsatt være tabu å snakke om dette i 
ungdomsmiljøet på dette alderstrinn. Kanskje er det ikke så lett å ta opp temaet hjemme 
heller. 
 
 
Fortsett å være interessert 
Avslutningen på ungdomsskolen innebærer avskjed med en trygg arena. Det å starte på 
videregående er noe de fleste ser fram til, men kan også vekke følelser av usikkerhet og 
frykt. Klarer de å sette ord på dette kan det hjelpe dem til å møte nye utfordringer videre i 
livet. Det er letter å komme med det som er vanskelig i en atmosfære av omsorg og respekt. 
Om foreldrene holder ut og bevarer kontakten med ungdommen gjennom en ustabil 
periode, blir hjemmet den trygge basen som de fortsatt trenger for å kunne møte 
utfordringer og ansvar. 
 
Når man ”drar ut” gir det trygghet å ha en base å dra ut fra. Foreldrene er med sine faste 
standpunkt som fyrtårn ungdommen kan navigere etter i nye farvann. Viderefører vi denne 
billedbruken ser vi også behov for en bensinstasjon på fyret der de kan tanke når de trenger 
det. 
 
  
 
 
 

  



 

TEMAARK 
«Heldige er den ungdommen som har TEITE foreldre» 

- Om foreldre, ungdom, grenser og rusmidler, samme temaark som i 9.trinn 

Ungdomstiden er en spennende tid, hvor nye utfordringer står i kø. Kroppen forandrer seg, 

og ungdommenes evne til å tenke og reflektere over seg selv og sine omgivelser på en ny 

kritisk måte øker. Alt skal opp til vurdering, nye landskap skal erobres og mange troll 

nedkjempes. I denne prosessen stor foreldre overfor store utfordringer i ansvaret som 

voksenpersoner og veiledere.  

De fleste foreldre til tenåringer får før eller siden høre hvor teite de er. Utsagn som «du er 

kjempeteit mamma, du irriterer meg hele tiden», er bare ett eksempel på hva som kan 

komme over middagsbordet en sliten ettermiddag.  

Et annet eksempel er fra en gjeng 16 årige jenter som står og diskuterer hvorvidt de skal lure 

seg inn på et skjenkested med 18 årsgrense, en av de unge innskyter: «Jeg må være hjemme 

til klokka 12, dere vet mora mi er så jævlig teit, ho blir helt hysterisk om ikke jeg kommer 

hjem presis og fatter’n truer med å komme og hente meg om jeg ikke kommer hjem.» Ok, 

sier de andre, men vi ses på skolen på mandag. 

Den ene går hjem mens de andre flagrer med forventningsfulle blikk inn i byens turbulens. 

Heldig er den ungdommen som har teite foreldre! 

Og selv om ungdom protesterer, er det både nødvendig og godt å ha klare grenser og regler. 

I sårbare situasjoner når ungdom trenger å markere nødvendige grenser rundt seg selv 

bruker de foreldrene som alibi. Foreldre må tåle å være teite og gammeldagse, det er vårt 

privilegium å være teite nok. I ungdomsfelleskapet er det godtatt å skylde på foreldrene. 

Ungdom er skjønt enige om at foreldre kan brukes for å bære deres frustrasjoner, «alt er de 

voksnes skyld, de forstår ingenting, alt er de voksnes skyld». Foreldre må ikke gå i den fellen 

å tro at det betyr at den unge erobreren ikke lenger bryr seg om hva de sier og gjør som 

foreldre. Det er nemlig det motsatte som er tilfelle, ungdom følger med argusøyne med på 

hva foreldre mener og gjør.  

Rammer kan nødvendigvis bli for trange, og grenser og rammer må utvides etter som den 

unge vokser til. Ungdom vil gjerne være med og påvirke sin situasjon og det må være 

grunnlag for forhandling og diskusjoner om rammer, ansvar og privilegier mellom foreldre og 

ungdom. Ungdom er sårbare og mange interesser skal ivaretas. Spesielt er det viktig å være 

en del av de andre, tilhøre fellesskapet av andre erobrere.  

Kanskje en økt bevissthet på hvor vi mener grensene bør gå for ungdommenes utprøving 

noe av det viktigste vi som foreldre kan tilby våre barn og unge i møte med en grenseløs 

verden. Samtidig må ungdom få utforske og gjøre sine egne erfaringer. Alt til sin tid. 



 

Man skulle kanskje tro at det var nok for ungdom å vite at rusmidler er skadelige og forbudt 

å bruke (også alkohol før 18 år), og at dette automatisk ville føre til avholdenhet. Slik er det 

ikke. Det har vist seg at holdninger og grenser må formidles av en person som er 

betydningsfull for den personen det gjelder, noe foreldre er.  

Det viktigste er at det utvikles en bevissthet hos oss som foreldre rundt dette temaet. 

Foreldre kan i fellesskap finne gode løsninger på hvilke rammer det er hensiktsmessig å sette 

og hvordan rammene skal formidles til de unge. Noe av det som er viktig er å ha en 

overbevisning om at det nytter å bry seg.  

Noen råd i hverdagen 

1. Snakk med andre foreldre på foreldremøter. Ta opp temaene: grenser for rusmidler, 

innetider, skjermtider, nettvett og andre aktuelle temaer, inkludert hvordan dere kan 

kontakte og hjelpe hverandre ved behov.  

2. Snakk med andre foreldre i hverdagen: Ring foreldrene til de 4-5 nærmeste vennene. 

Inngå avtaler dere i mellom, la det være lav terskel for å ringe hverandre, ikke vent til 

problemer har oppstatt. Du er ikke den eneste som synes dette er vanskelige. At «alle 

andre får lov», stemmer sjelden.  

3. Ungdom trenger tid sammen med foreldrene sine. Ungdom går opp og ned, frem og 

tilbake og følelser skifter fort, og det gjelder å gripe øyeblikket når ungdom er klare 

for en prat og vi må være tilstede. Ofte snakker man best sammen når man gjør noe 

sammen. Kan vi finne noen felles møtepunkter, noe man gjør sammen, en felles 

interesse? Ofte handler det om å følge opp deres interesser også. Hva med en 

alenedag med ungdommen? Husk at også ungdom trenger mye positiv 

tilbakemelding, ros og en klem. 

4. Vær tydelig og konsekvent og sett grenser. Dette er like viktig enten det gjelder 

lekser, innetider eller rusmidler. 

5. Snakk med tenåringen din, enten det handler om noe hyggelig eller om skulking, øl, 

hasj eller enda mer alvorlige ting. Ungdom synes det er godt at foreldre først bare 

lytter og viser at de har forstått hvordan ungdom opplever noe.  

6. Vær i nærheten/tilstede når ungdom har fester. Hjemme-alene-fester er en 

sammenheng hvor det fort kan blir brukt rusmidler. Det er enklere for ungdommen 

din å avvise bruk av rusmidler med foreldres tilstedeværelse som grunnlag.  

7. Ikke send med ungdom alkohol. Et argument man i blant hører hos foreldre er at de 

sender med tenåringene sine fire flasker pils, «så vet jeg i allefall hva han drikker», 

eller «så røyker de ikke hasj». Forskning på dette feltet tilsier at de som får alkohol 

hjemme drikke mer ute. Det er heller ingenting som tilsier at en ungdom ikke prøver 

narkotika fordi han drikker alkohol, heller tvert i mot.  

 

 



 

Gruppeoppgaver 

1. Hvilke erfaringer har dere med å være «teite foreldre»? På hvilke områder tenker 

dere at dere vil være teite foreldre? 

 

2. Eksempel til diskusjon: Lise, 14 år, ringer hjem fra en fest hos bestevennen en 

lørdagskveld. Foreldrene til vennen er på hytta i helgen. Lise spør om lov til å være der 

til klokken 02.00 på natten. Hun begrunner dette med at alla de andre får lov til å 

være lenger, festen har akkurat begynt og vennen har besøk av noen kjempekule 

søskenbarn fra Oslo. Lise understreker at må hun komme hjem nå så bekrefter det 

hvilken liten «drittunge» dere som foreldre mener hun er.  

 

Diskuter i gruppa hva dere mener er realistiske innetider for ungdom på 

ungdomsskoletrinnet? Hvordan vil dere håndtere situasjonen med Lise? 

 

3. Far til Ola er bekymret fordi han hører rykter om at det selges og brukes hasj blant 

ungdommene på bygda. Gjennom et informasjonsmøte på skolen har han også fått 

bekreftet fra politiet at det omsettes og brukes betydelige mengder hasj. Samtidig 

har han begynt å bekymre seg for om Ola røyker hasj. «Gutten virker i blant så sløv 

og tiltaksløs, sitter der bare og stirrer ut i lufta», sier far. Han har prøvd å snakke med 

Ola om dette, men Ola bare rister på hodet og mener far er hysterisk. Faren synes 

det er tryggere om Ola drikker, så han sender med Ola pils ut på lørdagskvelden; «så 

vet jeg i hverfall hva han får i seg» 

Diskuter i gruppen hva dere mener om fars håndtering og strategi overfor Ola. Hvordan ville 

dere håndtere en slik situasjon?  

 

 

 

 

 

 

Fra veileder til foreldre om ungdom og rusmidler: Heldige er de ungdommer som har teite 

foreldre, av Rita Valkvæ, utgitt av St.Olavs Hospital Trondheim 



 

FORSLAG TIL SAMLING: foreldre og 
barn/ungdom 
10. klasse 
 
Aktiviteter, opplevelser, fellesskap 
Samlingen skal være med på å skape fellesskap mellom foreldrene og elevene i klassen. 
Hvordan få med «de som aldri kommer»? Noen kan ha glede av en personlig oppfordring og 
invitasjon fra foreldrekontakt, noen trenger kanskje skyss, og andre kan ha vansker med å 
forstå hva som skal skje fordi de ikke er så gode i norsk. Prøv å få med alle foreldre!  
 
 
Ideer til opplegg: 
Samlingene kan være på skolen i klasserommet, gymsalen, hjemme hos noen, ute på 
fotballbanen, i nærmiljøet, i skogen, på grendehuset, på kino …….  
I de fleste klasser er det foreldre som kan noe eller har hobbyer som gjør at de er 
ressurspersoner. Disse må utfordres til å bruke dette inn mot slike samlinger. Her kan 
modellflyentusiasten, jeger’n, fisker’n, fallskjermhopper’n eller andre få bidra.  
 
Ideer til aktiviteter (noe avhengig av årstiden og vær): 

 Dansekveld. Har skolen hatt dansekurs for elevene i løpet av året? Hvorfor ikke la 
elevene ha dansekurs for foreldrene en kveld? 

 Spillekveld. Elevene tar med seg ulike former for spill hjemmefra (ikke data….) og så 
kan det arrangeres turneringer i ulike brettspill/kortspill osv. Hvem blir klassemester i 
vri-åtter? 

 Fisketur. Her er det fritt fram for friluftslivsentusiastene. Fisketuren kan foregå både 
sommer og vinter. 

 Aktiviteter i gymsalen. Undersøk om skolen låner ut gymsalen til klasseaktiviteter. 
Volleyballkamp, fotball, innebandy, tauklatring får en ny dimensjon når både foreldre 
og elever deltar. 

 Kinotur. Hvorfor ikke arrangere en kinokveld med felles pizza før eller etter? 

 Teatertur. Dette kan være både lokalt og inn mot hovedstaden. En opplevelse for alle 
aldersgrupper dersom teaterstykket er valgt med omhu. 

 Friluftsliv. Kommunen har kjøpt inn mye friluftsutstyr som kanoer, lavvoer mm. Ta 
kontakt med kulturkontoret dersom dere vil bruke dette. 

 

 

LYKKE TIL! 


