
 

 
 

Foreldrenettverk 

 

God fortsettelse i 2. 

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 2. 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 2. 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 6 -7 ÅRINGENE 
PÅVEI BORT FRA «HER OG NÅ» OG TIL ET «LANGT BORTE OG FOR LENGE 
SIDEN» 
 
Barn i denne alderen preges av sterkt vitebegjær. De spør mye og vil ha helt konkrete svar på 
spørsmålene sine. Språket blir i stadig sterkere grad et middel til å oppnå kunnskap. 
Spørsmålene kan enkelte ganger virke usammenhengende og umotiverte, noe som skyldes 
at barnet bygger opp kunnskap ved å stille kontraster opp mot hverandre. Barnet leter etter 
en ”brikke” som mangler for at helheten skal bli fullstendig. 
6 åringen setter ofte pris på ordleker. Slang og banneord forekommer ganske ofte, og 
nonsensord og nonsensdikt får en ny blomstringsperiode. Han liker å vri og vrenge på ord. 
Språklek er godt egnet til at voksne og barn kan leke og le av ordene sammen. 
6 åringen er ikke i stand til å tenke logisk på en systematisk måte. Barnet har ofte sin egen 
logikk som bygger på egne forutsetninger og erfaringer. Han er i liten grad i stand til å tenke i 
omvendt rekkefølge. Det er vanskelig å komme fra slutten tilbake til utgangspunktet. Det 
betyr at det er vanskelig for 6 åringen å forstå forholdet mellom årsak og virkning. Men han 
begynner å kunne resonere seg frem til løsninger. Han har også vanskelig for å bedømme 
hastighet og avstand. Dette, i tillegg til at de er impulsive, medfører at de ikke er helt trygge i 
trafikken. 
6 åringen er etter hvert interessert i ting utenfor seg selv. Han liker å høre om hvordan 
foreldrene hadde det som barn, diskutere hva han skal bli når han blir voksen, hvem han skal 
gifte seg med osv. Spørsmål rundt fødsel og død melder seg ofte. Noe som kan skape angst 
og uro. 
Ofte stiller 6 åringene alt for høye krav til seg selv. Det er vanskelig å bedømme sine egne 
evner og derfor opplever de ofte at de mislykkes. Han trenger derfor mye bekreftelse og ros 
fra voksne rundt seg. Samtidig som han kan virke nokså provoserende og det er nødvendig at 
voksne er tydelige på hva som er akseptert adferd. 
Mange opplever at 6 åringen har trassperioder tilsvarende det vi ser i 2-3 års alderen. 
Han har stor arbeidskapasitet og kjemper ofte for å være best, vil helst alltid vinne spill osv. 
Det kan være vanskelig å organisere samarbeidslek, for eks. fotball og håndball. 
Han har stort behov for aktivitet. Aktivitetene kan ofte bli støyende og voldsomme. 
Det er vanskelig å holde styr på armer og ben. Det medfører at han snubler, dulter borti ting 
og ødelegger ting uten å egentlig ville det.  

 
7 åringen 
Motorisk sett beveger de seg nå mot en roligere fase og kommer mer i takt med seg sjøl 
igjen. På skolen er de ikke lenger de minste. De har nå ett års erfaring og rutine, noe som gir 
dem større trygghet i hverdagen. Dette blir viktig, nå som de i større grad går mot å utforske 
verden på egen hånd. 
 

  



 

TEMAARK 2 A  
2. klasse 
 
Barneoppdragelsens hovedutfordring? 
Barns levekår har i løpet av siste generasjoner endret seg mye. Noen av disse 
får større innvirkning på oppveksten enn andre. 
 
• Foreldre jobber mer enn før 
• Antall samlivsbrudd øker 
 
Det medfører logisk sett mindre tid til barna pr. voksen. Vi kan oppleve det selv 
ved at hverdagen er mer heseblesende, vi kjenner tidsklemma fra jobb, hjem, 
samliv og fritid. Vi har høye ambisjoner på det vi gjør. Vi skal både være gode 
foreldre, dyktige medarbeidere på jobben og gode kjærester for den vi lever 
sammen med. Dette er ikke lett… 
 
Et av de viktigste spørsmålene vi kan stille oss når vi har barn er: 
 
Hva velger vi å bruke tiden på i denne perioden av livet vårt? 
 
- Jobb/karriere?     - Tid til ”hjemmekos”? 
- ”Egoistiske” fritidssysler?   - Aktiviteter sammen med barna? 
- Oppussing?     - Sosiale medier? 
 
I en norsk undersøkelse ble 600 barn i alderen 8-12 år fra hele landet spurt om 
hvordan de oppfatter forholdet til sine foreldre. Her er noen av svarene: 

 At mor og far viser at de gleder seg over dem er det som gir barna mest 
glede 

 At far viser at han er glad i dem betyr ekstra mye 

 Barn sier de er glade for å få ting, men ved nærmere etterspørring er det 
først og fremst tanken bak som betyr noe 

 Barna opplever det motsatte av nærhet når de sendes på aktiviteter tre 
ganger i uka. 

 
Forskerne sier: 
”Det at far og mor tar seg tid, og at ungene så godt liker at foreldrene tøyser og 
tuller med dem, er et varsku til alle foreldre som opptrer som aktivitører i 
forhold til sine barn. Ungene blir verken lykkeligere eller mer glade i sine 
foreldre om de er stappfulle av karatekurs, tennis eller turn” 



 

 
”Undersøkelsene våre viser at kostbare turer og aktiviteter ikke betyr så mye for 
barna. De setter faktisk mer pris på at mor står på sidelinja under 
fotballkampen, eller at far leser høyt for dem.” 
 
Barna sier: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPPGAVE: 
 
Dersom dere trenger det bruker dere spørsmålene nedenfor som utgangspunkt 
for en samtale, eller dere tar den innfallsvinkelen dere mener er naturlig til 
temaet: 
 

 Se på kommentarene fra forskerne og barna. Alle ser vi stort sett 
hvordan dette henger sammen. Men det er så vanskelig å gjøre noe med 
det.  

 Kan vi klare å se at det er en begrenset periode av livet vårt vi betyr så 
mye for barna våre, og at siden – da er det full frihet?  

 Kan vi klare å fokusere på de positive tingene det går an å gjøre sammen 
i denne perioden, slik at vi ikke blir for frustrert over de interessene vi 
føler vi IKKE får dyrket i fullt monn? 

 Hva vil dere svare på spørsmålet: 
 
Hva velger vi å bruke tiden på i denne perioden av livet vårt? 

  

”Jeg blir glad når mamma kommer 

hjem litt tidlig fra jobben og bare vi 

to kan drikke te og spise vafler og 

prate hyggelige ting sånn som ikke 

er så viktige. Ikke beskjeder og sånn 

eller ting jeg skal gjøre eller ikke får 

lov til. Da får jeg en sånn deilig 

følelse i magen.” 

Jente 9 år 

Jeg blir glad når faren gir mora mi 

en klem og sier han er heldig som 

har oss. Jeg blir også glad når jeg og 

faren min slåss på liksom og han 

lærer meg noen knep. Også blir jeg 

glad når han har god tid til å spille 

kort og ikke bare sier at vi skal spille 

litt. Da gjør det ikke at om jeg taper. 

Gutt 10 år 



 

FORSLAG TIL SAMLING 1: foreldre og barn 
2. 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. Mange skoler har uteaktiviteter, 
turer ol. på programmet. 
 
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):  
• Leseaktiviteter på skolen evt. i samarbeid med lærere 
• ”Skummel” refleksskattejakt med lommelykt en mørk kveld 
• Skileik på skolens område eller et annet sted 
• Hjørnefotball i gymsalen 
• Gulvfillehockey i gymsalen 

 Tur ut i naturen med leker, grilling 

 Juleverksted 

 Påskeverksted 

 Karneval 

 Lek og gøy i gymsalen (se eget dokument med ideer til leker) 

 Alle tar med spill hjemmefra som en bruker sammen 

 Har noen en gitar? Fellessang er gøy hvis en finner de rette sangene. 
Hvilke sanger bruker de på skolen som barna liker? 

 
 

  



 

FORSLAG TIL SAMLING 2: foreldre 
2. 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 6 åringene (se 1.klasse) 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! 
 


