
 

 
 

Foreldrenettverk 

 

God fortsettelse  

i 8. klasse 

Miljøskapende foreldrenettverk gir godt miljø 

for både foreldre og barn 

 

Barn og foreldre som begynner på ungdomsskolen 
skal tilbringe tre viktige år sammen.  Felleskapet 
mellom barna og foreldrene er viktig for trivsel og 
oppvekst. Det er i åttende trinn en helt ny 
sammensetning av elever og foreldre, noen kjenner 
hverandre fra før, andre ikke. I åttende tenkes det 
derfor ekstra viktig å legge opp til triveselskapende 
opplevelser, gjerne tidlig i skoleåret.  
 
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 8. 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: Starten på tenårene 

 
I HODET PÅ EN 13-14 ÅRING 
Overgangen fra en suveren posisjon som mellomtrinnets eldste til å være ungdomsskolens 
yngste, kan gjøre at ungdommen på denne alderen mister litt taket på seg sjøl. På veien mot 
å finne sin nye identitet, skal mange roller prøves ut. For å kompensere for dårlig sjølbilde, 
kan 8.klassingen ty til adferd som gir status blant eldre ungdom sjøl om dette går på tvers av 
egne holdninger. Dette kan for eksempel vise seg som utprøving i forhold til røyk, alkohol og 
seksualitet. 
 
Som et ledd i frigjøringa fra det kjente og trygge, forsterkes opposisjonen mot foreldre og 
lærere. Det indre konfliktnivået er høyt og setter spor også i forholdet til jevnaldrende. I sin 
fascinasjon av egne tanker og følelser tror de at vennene er like opptatt av dem som de er av 
seg selv. Dette kan føre til misforståelser og konflikt ungdommene imellom. 
Og når foreldre og lærere er ”håpløse” og ikke engang vennene er til å stole på, kan det 
kjennes ganske kaotisk og ensomt å være 8.klassing. 
 
I denne fasen trenger de å få snakke om det de opplever og tenker på. Gjennom å snakke 
med andre får de ”ryddet” litt i hodet og får bedre tak på hvem de er. Det å få vite at å tenke 
og føle som de gjør er normalt for alderen kan dempe det indre konfliktnivået og følelsen av 
å være annerledes og ensom. Foreldrenes evne til å stå stødig og holde ut med ungdommen 
i en ustabil periode formidler trygghet for utviklingen videre. 
 
Den fysiske og følelsesmessige utviklingen er ofte i utakt i denne perioden. Mens jentene 
skyter i været og vokser fra guttene fysisk sett, holder guttene tritt rent følelsesmessig. Det 
skal mot til å være 8.klassegutt og matche jentene i klassen. 
 
ELSK MEG MEST NÅR JEG FORTJENER DET MINST, FOR DA TRENGER JEG DET MEST. 

  



 

TEMAARK: Barn og ungdoms selvbilde 
8. klasse  
 
 
SELVBILDE 
Hvordan andre reagerer på oss er av stor betydning for hva slags selvbilde vi 
utvikler. Vi som voksne og foreldre er barnas viktigste ”tilbakemelder” i 
hverdagen deres. Derfor er det av betydning å være klar over hvordan våre 
tilbakemeldinger fungerer på barna: 
 
”Oppbyggende” reaksjoner/erfaringer      ”Nedbrytende” reaksjoner: 

 Få vite at jeg er verdt noe                   Jevnlig hakking og masing 

 Ros for prestasjoner                             Stadig fokus på det som er feil 

 Anerkjennelse                                       Fokus på utilstrekkelighet 

 Respekt                         Tar mannen istedenfor ballen 

 Prat om følelser    

 Vis interesse for det de liker 

 Sett av tid til å være sammen  

 mestringsopplevelser                                  

 ”Vi er glade i deg” (si det!) 
 
Gode sjanser for                                             Større sjanser for: 

 Realistisk oppfatning av seg selv      Negativ oppfatning av seg selv 

 Selvstendighet                                     Aggresjon 

 Evne til omsorg for andre                  Kulde 

 Innlevelsesevne                                   Usikkerhet 

 Trygghet                                                Uselvstendighet 
 
ET POSITIVT SELVBILDE                               ET NEGATIVT SELVBILDE 
 
 
 
Det er altså i stor grad vår omgang med våre egne og andres barn som former 
barnas selvbilde og muligheter for positiv eller negativ utvikling. I 
ungdomstiden er mange spesielt usikre og sårbare, og det er da ekstra viktig at 
vi er bevisst på hvordan vi omgås barna våre. 
 
Selvbildet formes også av hvilke tilbakemeldinger barnet får fra andre, og 
opplevelse av mestring, trivsel og tilhørighet. Her kommer et godt skolemiljø 



 

inn i bildet, som er preget av respekt, vennlighet og fravær av mobbing. Å 
oppleve at man er en del av et fellesskap er viktig for alle ungdommer. Dette 
bør skolen jobbe systematisk med, men også foreldre er viktige i dette 
arbeidet.  
 
 

Forslag til samling for foreldre  
8.klasse 
 
Punkter til diskusjon i grupper, enten på egen foreldresamling, eller som del av 
ordinært foreldremøte.   
 
 
1. Hvordan er det å ha tenåring i huset? Har dere noen gode erfaringer med 
hvordan det er lurt å snakke med ungdom, eller å «stå i det» når det stormer? 
Hva med ungdom som ikke vil snakke særlig mye med foreldrene? 
 
2. Se på listen over de «oppbyggende reaksjonene» over. Hvilke av disse tenker 
dere er spesielt viktige? Hvilke punkter kan være vanskelig å få til, eller hvilke 
punkter av de «nedbrytende» reksjonene kan være vanskelig å unngå?  
 
3. Hvordan kan man som foreldre bidra til vennskap mellom barn, forebygging 
av mobbing og ensomhet? 
 
4. Med tanke på omtale av andre hevder noen at «hver familie har et stort 
ansvar rundt middagsbordet hver dag». Hva menes med dette, og hvorfor er 
det viktig? 
 
 
 

  



 

FORSLAG TIL SAMLING: foreldre og barn 
8. klasse 
 
Aktiviteter, opplevelser, fellesskap 
Samlingen skal være med på å skape fellesskap mellom foreldrene og elevene i klassen. Det 
er i åttene trinn en helt ny sammensetning av elever og foreldre, noen kjenner hverandre fra 
før, andre ikke. Det er derfor ekstra viktig å legge opp til triveselskapende opplevelser, gjerne 
tidlig i skoleåret. 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. 

 
HUSK! Det kan søkes om midler til å dekke utgifter ved denne typen arrangementer. Se 
under. 

 

LYKKE TIL! 



 

Søknad om økonomisk støtte sendes pr e-post til  
Inger.Reidun.Fleischer@gran.kommune.no 

 
Søknaden må inneholde:  
 
Klasse: …………………………………………………… 
Skole: …………………………………………………….. 
v/foreldrekontakt:……………………………………… 
søker om økonomisk støtte til vårt arbeid med 
foreldrenettverk 
skoleåret ……………….. 
 
Midlene kan overføres til konto nr : …. ……………….. 
 
Sted: ………………. Dato: ………. Sign.: ……………… 
 
Sendes: 
Inger.Reidun.Fleischer@gran.kommune.no  
 

 
Vi har tenkt å bruke pengene til: 
 


