
 

 
 

Foreldrenettverk 

 

God fortsettelse i 6. 

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 6. 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 11- ÅRINGEN 

Førpubertet: 10-12 års alder 

En avgjørende tid.. 

Førpuberteten en overgangsfase mellom barndommen og tenåringstiden. Kroppen forbereder seg på 

å bli kjønnsmoden, noe som både gutter og jenter opplever som en indre spenning. De vet at noe er 

på gang, men ikke hva.  

I utviklingspsykologien beskrives denne fasen som ferdighetsfasen. Den positive grunnholdningen 

som kommer ut av denne fasen beskrives som arbeidsglede og arbeidsevne, mens den negative er 

mindreverdighetsfølelsen. Arbeidsgleden og arbeidsevnen utvikles ved at barnet ser at det lykkes og 

er til nytte. Barn som tror de kan klare noe, og som har positive forventninger til seg selv, lykkes ofte. 

Å lykkes vil igjen øke den positive selvfølelsen.  

Det er viktig at barnet lærer hvor deres egen begrensning går, slik at selvfølelsen baseres på 

realistiske forestillinger. Om man belaster barnet med for store forhåpninger og forventninger, 

hemmer man det mer enn man inspirerer det. Mindreverdighetsfølelsen utvikles ved at barna 

opplever at de kommer til kort og at ting ikke nytter. Slike holdninger kan lett bli selvbekreftende. 

Legg til rette for mestringsopplevelser.  

Foreldre er viktige 

Barn i denne alderen trenger et voksent kollektiv der de ser samstemmighet, varme og gjensidighet 

mellom de voksne. Dette er like viktig uavhengig av om foreldre bor sammen eller ikke. Foreldre skal 

være som de alltid har vært, gjenkjennelige.   

Å oppleve tilhørighet i en vennegjeng er viktig i denne perioden. Det er solidaritetens tid. De bryr seg 

om andre mennesker, er opptatt av blant annet fredsspørsmål, miljøet og hvordan dyr har det. 

Foreldre opplever nok nå at det som skjer i vennegjengen er viktigere enn det mor og far sier. Det er 

godt for barnet om foreldre ikke går inn i en prestisjekamp, men kan bruke den gode samtalen og 

forhandling i stede. Det oppleves trygt å ha regler selv om de protesterer iherdig mot dem. Altfor 

mange valgmuligheter skaper forvirring. Det er viktig å oppleve at foreldrene bryr seg og at det går 

an å snakke med dem.  

Å snakke sammen 

Evnen til å skape kontakt med andre er en av de viktige grunnpilarene for et rikt liv. Dette innebærer 

tilgang til ord, å kunne sette ord på tanker og følelser og å kunne lytte. Foreldre er viktige forbilder. 

Alle barn vil oppleve motgang og medgang, og det er viktig at foreldre er med i deres opplevelser, 

uten å tenke at alt som er vanskelig skal tas bort. Får barna erfaring med at voksne er med i 

vanskelige opplevelser, vil de utvikle evne til å mestre dette bedre selv senere. 

Voksne som setter ord på og anerkjenner hele spekteret av følelser vil gi barnet en visshet om at dets 

opplevelser er gyldige og kan deles, noe som i seg selv bidrar til positiv selvfølelse.  



 

TEMAARK og forslag til foreldresamling   

6. klasse  
 
Tema: Voksne skaper vennskap 
 
- Voksne er svært viktige for å legge til rette for vennskap mellom barn. Vennskap forebygger 
mobbing og vi voksne kan spille en avgjørende rolle som brobygger og vennskaper mellom 
barn, hvis vi bare er litt oppmerksomme og inkluderende. Både ved å åpne huset sitt for 
flere enn de mest opplagte vennene til barna, og ved selv å være åpne, rause og snakke fint 
om andre. (www.fug.no) 
 
Mange barn og unge strever av ulike årsaker i hverdagen, uten at voksne virker å vite om det 
eller bry seg. Én som bryr seg kan være nok. 
 
Sannheten er at mange av oss både ser- og iblant kjenner på en urolig magefølelse når vi 
møter det søkende blikket til det stille barnet som alltid går alene, eller urokråka som virker 
å gjøre hva som helst for å få en voksens oppmerksomhet. Vi registrerer det og synes det er 
synd. Likevel trekker vi på skuldrene og tenker at det ikke er noe vi kan gjøre. Det kan være 
fordi vi er redde for å blande oss for mye, eller fordi vi rett og slett ikke vet hvor lite som skal 
til for å utgjøre en stor forskjell. 
 

 
FORSLAG TIL SAMLING 1: foreldre 
 
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: 
Temakvelden kan ta utgangspunkt i ett av de temaene som er beskrevet i Temaarkene (se 
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. 
 
Det vedlagte faktaarket om 10-12 åringer kan også danne utgangspunkt for en temakveld. 
Det 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. 

http://www.fug.no/


 

Det går an å få tak i en innleder som snakker om temaet. PPT, helsesøster, barnevern og 
andre kan brukes. De fleste vil likevel klare å håndtere dette på en god måte på egen hånd. 
HUSK. Her er det samlet vanlige mennesker med felles interesse i barna. 
 
Gjennomføring: 

1. Velkommen v/foreldrekontakt eller andre 
2. Presentasjon av temaet. Se videoen: https://youtu.be/GyDlvroM114 og les faktaarket 

eller bruke en innleder. Det deles i grupper. Samtale ut fra case nedenunder. Ca. 30 – 
45 min. 

3. Lufting av tanker i fellesskap. Ca. 15 min. 
4. Kveldsmat. Eventuelt noe å bite i under gruppesamtalen. 

 
Diskuter hvordan dere som voksne kan legge til rette for felleskap: 
 
Foreldre kan bidra til å skape et godt fellesskap mellom barna. Hvordan fellesskapet mellom 
de voksne er, har også stor betydning for barnas miljø på avdelingen/i klassen. 

 Bursdagsinvitasjoner - bli enige om hvordan dere gjør det, slik at ikke noen blir 
ekskludert. Hvordan sørge for at ingen blir holdt utenfor et bursdagsselskap. Er det 
mulig å låne lokaler på skolen om man ikke har plass hjemme? 

 Skoleveien - kan dere lage gå-grupper til skolen, slik at alle barna har noen å gå 
sammen med og noen voksne som følger dem? Nye barn – hvilke rutiner har skolen 
for å inkludere nye barn som kommer inn i klassen? 

 Bli-kjent -grupper- klassen deles i familiegrupper/vennegrupper som møtes hjemme 
hos hverandre eller på skolen og har en felles aktivitet sammen. Foreldrene henter 
ved et bestemt klokkeslett, får en lett servering og får se hva ungene deres har gjort.  

 Foreldre som rollemodeller - foreldre med barn som har mange venner, må oppfordre 
egne barn til å inkludere og selv bidra til at barn uten venner blir inkludert. 

 Barn med behov for ekstra hjelp og støtte - barn/elever med særskilte behov kan ha 
assistent/støttekontakt/nabo/venn som bidrar på arrangement.   

 Samvær og lek - når barna har lært leker på skolen, er det fint om de oppfordres til å 
leke dem hjemme sammen med foreldre og andre. (Som for eksempel ringleker og 
”boksen går”.)    Voksne må sørge for at det ikke velges lag slik at noen står igjen og 
alltid blir valgt sist. Bruk gjerne ”tellemetoden” for å dele opp i lag/partier, for 
eksempel alle enerne i den ene gruppen og alle toerne i den andre. Mange skoler har 
god erfaring med lekeledere/aktivitetsledere.  

 Rollespill og dramatiseringer – for eksempel om vennskap. 

 Avklaring av gjensidige forventninger - hva slags forventninger har foreldrene til 
hverandre, i forhold til hvordan foreldrene skal møte og snakke med hverandre om 
barna? Er det akseptabelt at foreldrene tar kontakt med hverandre dersom de ser at 
enkeltbarn blir ekskludert og/eller mobbet? Lag avtaler om hvordan kontakten skal 
tas i slike tilfeller. Det er enklere å ta kontakt når det ligger en felles avtale til grunn 
for dette. 

 Fellesarrangement for hele avdelingen/klassen - alle barn/elever og foreldre deles i 
fire grupper og har ansvar for hvert sitt arrangement i løpet av året. Høst, jul, vår og 
sommeravslutning. (”Klasseklubb”) Prøve å legge opp til arrangement som ikke 
koster så mye. Tur i skogen med grilling, overnatting eller sporlek, Quiz, 
pepperkakebaking, juleverksted og skøytetur. 

https://youtu.be/GyDlvroM114


 

 Øvelse både i klassen og på foreldremøte - alle får et ark som de krøller så hardt de 
kan. Budskapet er: dette er de arrene et barn får om det blir holdt utenfor vennskap 
eller mobbet av medelever. Rett ut arket. Prøv å glatte det ut slik at alle spor 
forsvinner. Er dette mulig?  Er det mulig helt å fjerne spor av mobbing hos 
enkeltbarn/-elever? 
 

 Positive fellesopplevelser - gi barna på avdelingen/i klassen gode og positive 
fellesopplevelser. Når barn får dele gode fellesopplevelser, får de også felles 
referanseramme å bygge sin samtale, lek og vennskap ut i fra. 

 
Case: 
Lise går i 6. klasse og oppleves som bråkete. Både lærer og de andre elevene i klassen synes 
at hun ofte er plagsom.  Hun slår og bruker stygge ord når hun blir sint, og ingen ønsker å 
være venn med henne. Flere av foreldrene til de andre jentene sier til sine barn at de ikke får 
leke med Lise.   
Problemstilling: 
Burde skolen eller de andre foreldrene prøve å finne årsaken til at Lise er så bråkete? Hva 
kan lærer, elever og foreldre gjøre i fellesskap for å skape et godt og inkluderende fellesskap 
der Lise også kan føle at hun hører til? Kan noen elever og foreldre i fellesskap prøve å få Lise 
til å oppføre seg som en venn, slik at de andre vil bli venn med henne? 
 
Case:  
Gutt i klassen går mye alene. Han har andre interesser enn de øvrige guttene i klassen. På 
utviklingssamtalen tar foreldrene det opp med kontaktlærer. Kontaktlærer sier at han ser at 
gutten ser ensom ut, men læreren opplever ikke at det er hans ansvar. Det går jo bra med 
gutten faglig. Mor blir sint og sier at det viktigste for henne er at læreren bryr seg om sønnen 
hennes. Det hjelper ikke om gutten er flink faglig, om han ikke har venner og ikke trives.   
Problemstilling: 
 Hva synes dere om lærerens utsagn? Hva synes dere om morens reaksjon? Hva kan foreldre 
og lærer gjøre i fellesskap? Er det mulig for skolen å sikre at alle har minst en venn? Hvordan 
gjør man i tilfelle det? 

  



 

FORSLAG TIL SAMLING 2: foreldre og barn 
6. 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 
• Uteaktivitet på skolens område eller et annet sted 
• Hjørnefotball i gymsalen 
• Gulvfillehockey i gymsalen 
 
..eller andre aktiviteter  

 

LYKKE TIL! 
 


